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الإهداء واملقدمة

 إليك أنت ُأخّي، وأنِت ُأخّيتي، بل إليك أهيا اإلنسان املكرم، إليك يا من وجدت 
نفسك موجوًدا يف هذا الوجود دون أن توجد نفسك، جتزم أن من أوجدك هو أقوى 
عجيبة..  أشياء..  عن  تتساءل  صامًتا!  قلًقا!  حائًرا!  عمرك  يميض  وقد  منك،  وأقدر 
تتلمس  الوحي،  معني  عن  تباعدت  أو  ابتعدت،  كلام  تراها!  هكذا  كبرية!  خميفة... 
خيوط اإلجابة الشافية عنها بصمت، تأوي إىل فراشك، فيحجبك حلافك عام حولك، 
دون أن حيجب عنك سيل أفكارك املتدفق عرب الفضاء، تسبح وحدك يف عال األفكار، 
التي تفوق حجمك وسعة تفكريك! خائًفا ترتقب! وجاًل تتوجس! ختشى وحشة التيه 
ب عن خمارج السالمة من عال الوجود املخيف من حولك! قلًقا من ماٍض  الفكري، تنقِّ
خرج من يدك، حتاول األُنس بذكراه، ثم تتذكر أنه )وحش!( قد التهم آباءك وأجدادك 
مستقبل  ومن  جدوى،  دون  به  اإلمساك  حتاول  منك،  متفلت  حارض  ومن  فتخشاه، 

مرعب، ال تدري ماذا خيبئ لك ولوالدك وولدك وزوجك! 

تساؤالت ترتى: ليست جديدة، وال وحيدة، وال فريدة، قد سأهلا من كانوا قبلنا، 
سألوا: )ٻ  ٻ  پ  ( ]النبأ: 2[ وعن: )ٹ  ٹ( ]النمل: 79[، واحلقيقة الكربى 
التي سنبدأ منها وإليها ننتهي: أن احلق واحلقيقة يف هذا الوجود موجودان بك أو من 
دونك، ال يثبتان، وال ينعدمان وفًقا لتصوراتك، أما أنت فطاملا أنك صادق مع نفسك 
يف البحث عن احلقيقة منطلًقا من نور الفطرة، فقد ترشفت هبذا احلق، فلن تراع، ولن 

ختاف أبًدا؛ ألنك هبذا اإليامن موعود باألمان، من ربك الرمحن.

 هنا مع هذا الكتاب، سنعيش مكاشفة رصحية مع الذات، حول قضايا الوجود 
والغيب والقرآن واألنبياء والقدر واخلري والرش واملوت والبعث والرصاط واجلنة والنار، 
وفهم املآالت املاضية واحلارضة واملستقبلية وأرسار الزمان واملكان، من خالل رحلة 
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الواثقني  بل شائقة، رحلة  ليست شاقة،  تكون )جريئة(! رحلة  فكرية )خاصة( وربام 
باليقني، سنحّلق مستمتعني مع عال األفكار، سنقتحم حمظورات العاملني، ونعيش مع 
مباحات رب العاملني، فحيا هاّل إىل مائدة اليقني، حتى نعلم أننا وإياك عىل احلق املبني، 
وأنك لست وحدك يف هذا الوجود، ولست الوحيد املتعطش ملعرفة أرساره، ربام تكون 
)  ىب   يب  جت(؟  األفضل حااًل من بني بني جلدتك، لقد سبقك من سأل: 

)خت  مت  ىت  يت   جثمث   ]يونس: 53[، فكان اجلواب األوحد هلم، ولنا، وملن بعدنا هو: 

ىث  يث  حج  (   ]يونس: 53[.

أضع بني يديك عصارة جهد متواضع دام قرابة ربع قرن، فكرًة وقراءًة وتأليًفا، 
تدرجت مادته بالتوازي مع مراحل العمر واهلل املستعان، ومع تطور وهج ألوان طيف 
كلام  جهد،  وال  مدة  طرحها  عىل  يستكثر  ال  التي  الكربى  الوجود  قضية  حول  الفكر 
قررت نرشه، أرجع البرص والعقل كرتني ألجد نفيس يف مرحلة عمرية تتطلب إعادة 
القراءة مرات وكّرات، حتى وصلت إىل مرحلة استحقاق النرش، يقينًا مني بأن مراحل 
العمر تعكس فكر املؤلف، وأن خري تلك املراحل هي مرحلة النضج والتوازن، كيف 
ال، وآراء الفالسفة واملفكرين تتقلب مع مراحل العمر أيًضا، بل وحتى الفقهاء تتغري 
فتاواهم، ولوال فضل اهلل علينا ومنّته بإرسال الرسل ملا استطعنا الوصول إىل هذا األمان 
باإليامن، وملا أقدمنا عىل نرش مثل هذه املكاشفة الرصحية مع الذات، ونحن واثقون كل 
الثقة بأمان اليقني، فلعلك جتد فيها بعض ما تبحث عنه، أو تفتق لك ما ُيمكنك مواصلة 

البحث فيه عىل بصرية من اهلل.

 ربام تكون غنيًّا عن موضوع هذا الكتاب يف يومك هذا، ليقني راسخ وإيامن مسبق 
قد مّن اهلل به عليك، ولكن تأكد، وأنت تعيش يف عال التقلبات واألحزان واإلحباط 
الذي معه لن تستغني عن رضورة جرعة حتصني ومناعة ضد ما قد يواجهك مستقباًل 
يف عرص هذا االنفتاح املعريف املتفجر، فالكتاب يطمح إىل حتقيق أحد هذين اهلدفني أو 
كليهام: إما زيادة االقتناع واليقني واملناعة والتحصني، وربنا قد دعا املؤمنني وهم عىل 
الشكوك واألوهام والوساوس الرسية والعلنية  أن يؤمنوا! وإما إىل عالج  اإليامن إىل 
تذكرًيا  العاملني،  رب  رمحة  حتت  وأنك  املبني،  احلق  عىل  املطاف  هناية  يف  أنك  وإثبات 
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 اقمإاو واملهإمة 

لك كي تتطهر باليقني من أوحال وساوس الشياطني، فتسعى إىل رعاية إيامنك وتقويته 
واحلفاظ عليه.

 تعاَل معي يف رحلة فكرية مباركة، فحياك ريب من صديق صدوق حمب، ضع يدك 
ببعض  بعضنا  وليأنس  احلق،  عن  يبحث  آخر  متعطش  كل  بيد  أيدينا  ولنضع  يدي،  يف 
النور واألمان؛ كي تعلم أنك ما دمت تفكر بحرقة مشفًقا عىل اخلامتة،  قاصدين طريق 
فانعم  متلكه،  أنت  عظيم  يشء  عىل  قلق  ألنك  اإليامن؛  هبذا  مأمن  يف  مؤمن  آمن  فأنت 
بإيامنك هذا، وما بعد هذه الدنيا، فأنت الذي حتدد طريقك بنفسك، لقد ترك اخلالق لك 
اخليار يف النهاية، وقدم لك خارطة طريق النجاة وطريق اهلالك واضحة جلية، فمردك 
احلتمّي إىل من أوجدك أصاًل، وأمسك بقدرك كله إىل األبد، إنه ربنا الواحد القادر احلي 
الذي نستودعه شأننا كله، مسلمني مستسلمني مستمسكني بعهد نبقى عليه بكل يقني إىل 

أن جيمعنا عنده: )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]القمر: 54- 55[.

يصلوا  فلم  الوجود،  هذا  أرسار  كشف  حماولني  قبلنا  من  اخلائضون  خاض  لقد 
أفنى عمره مهرواًل وراء رساب  فلنتدارك أعامرنا، متعظني بمن سبقنا ممن  نتيجة،  إىل 
املعرفة البرشية، معرًضا عن أخبار الوحي، حتى وجد نفسه مصطدًما بحقيقة ضعفه 
وعجزه وجًها لوجه أمام املصري املحتوم، وسواء آمن الناس بالغيب أم كفروا به، فال 
رس  عن  اإلنسان  إليها  سيصل  مطلقة  حقيقة  وال  غيبي،  تساؤل  كل  عن  شافًيا  جواًبا 
ويقف،  وقف،  الذي  الوحي  وحده،  اهلل  عند  من  املنزل  الوحي  من  إال  الوجود،  هذا 
وسيقف، شاخمًا متحدًيا أمام قامة الزمان إىل األبد، أمام اإلنس واجلان عىل حد سواء: 

)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

ڤ  ڤ  ڦ( ]اإلرساء: 88[.

)چ    القائل:  ربنا  لنداء  استجابًة  العظيم،  اخلالق  مائدة  ا عىل  ننعم سويًّ تعاَل   
أو   ،]136 ]النساء:  ڌ(  ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
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تقويًة إليامننا املوجود بفضل اهلل: )ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ( ]املدثر: 31[، أو للثبات عليه: 
)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ( ]إبراهيم: 27[، 

حياتنا:  يف  يعرتضنا  وشك  وسواس  كل  من  باهلل  مستعيذين  كله،  ذلك  نجمع  أن  أو 
 ) گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   )ڈ   

)ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ   ]األعراف: 201[، مترضعني إىل اهلل: 

ېئ   ىئ  ىئ  ( ]آل عمران: 8[. 

 أقدم لك هذا الكتاب: )ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  (  ]النمل: 79[.

*****



)پ  پ    ڀ  ڀ  (
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)پ  پ    ڀ  ڀ  (
 ]آل عمران: 187[

ممن  األواخر  نكون  ولن  األوائل،  لسنا  اخلالق،  خملوقات  بني  من  خلق  نحن 
احلساس  األمر  هذا  يف  الكتابة  أن  جيًدا  ندرك  الوجودية،  القضايا  هذه  إىل  يتطرقون 
قدياًم  مشاع  وحق  فسيح  ميدان  هو  رشًعا،  بيانه  واملطلوب  عقاًل،  والطبيعي  عرًفا، 
يف  ما  تالقي  كتابة  كافًيا،  ووقًتا  استثنائيًّا  جمهوًدا  ويتطلب  قاطبة،  البرش  بني  وحديًثا 
الصدور من تعطٍش للمعرفة وتلمٍس للحقيقة، إهنا ليست حمارضة مرجتلة، وال خطبة 
ا ترتب أورقه، ثم تنمق، وتغلف لريكن يف زاوية نائية يف  عابرة، وال حتى كتاًبا تقليديًّ
إحدى املكتبات، بل هو تدوين للغوص املمكن يف أعامق أرسار هذا الوجود للوصول 
ا، ومن ثم إعالن التسليم واالستسالم ملا ل، ولن، وال  إىل احلقيقة املمكن إدراكها برشيًّ
ا، من احلق املبني، إال بالوحي الذي خيربنا عن أشياء، فتصبح شهادة،  يمكن إداركه برشيًّ

ويسكت عن أخرى، فتبقى غيًبا.

 إن التوقف املحمود عن التفكري يف هذا األمر هو الذي يكون عند احلد الفاصل 
ا  ا، وهذا أمر يفرض نفسه عند كل ذي لب، رسًّ بني املمكن وغري املمكن إدراكه برشيًّ
أو عالنيًة؛ ألننا أمام أمر جلل، نحتاج معه إىل شجاعة فريدة وثقة بالنفس دون خوف 
من اخلوض فيه، اخلوف الذي يولد يف العقل الباطني توجًسا سلبيًّا، وكأننا أمام إيامن 
انكشافه،  نخشى  لضعفه  مستور  أمر  أو  والرباهني،  املستجدات  أمام  يصمد  ال  هش، 

ونحزن لذلك، كال ثم كال، وربنا يقول: )ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     
حديث  حقيقة  نالمس  كي  املبني؛  احلق  هذا  بيان  فواجبنا   ،]139 عمران:  ]آل   ) ڭ    
النفس الرصيح املبارش مع الذات، فنقدم هلا طوق النجاة، بعيًدا عن تكرار اإلحالة إىل 
بعض تلك املصنفات )التقليدية( التي ربام ال تروي العطش املطلوب يف هذا املوضوع 

احليوي املهم. 
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عىل  يفرض  والسنة  القرآن  يف  عليه  املنصوص  الكتامن  وحتريم  البيان  وجوب   
ا  القادرين نوًعا من اجلرأة املالمسة ألوتار العقول الباطنية؛ وذلك بمكاشفة رصحية جدًّ
يف قضايا الوجود والغيبيات بقدر املستطاع، لقد كان البيان رضورة ملحة يف األوضاع 
الطبيعية املاضية، ويف هذه املرحلة حتديًدا أصبح أكثر رضورة وإحلاًحا، رضورة تسمح 
رشعية؛  مباحات  األصل  يف  ألهنا  جرأة؛  بكل  العرفية  املحرمات  بعض  نقتحم  أن  لنا 
وذلك هبدف املقاربة أكثر فأكثر من مصارحة النفس مع ذاهتا بصدق وأمانة فيام نوقن به 
متام اليقني بأنه احلق املبني الذي يبحث عنه كل ذي لب، كيف ال، واحلق ضالة املؤمن، 

وهو أحق به أّنى وجده.

هذا الكتاب ل )يأِت بام ل يأِت به األوائل(، بل املقطوع به يقينًا أنه ل ولن يكون 
األول وال اآلخر الذي يتناول هذا الشأن الكوين املثري للجدل )قضية الوجود( يف مرحلة 
من مراحل اإلنسانية عرب التاريخ، لكنه حماولة جادة من نوع خاص ملصارحة النفس من 
داخلها بشجاعة نسبية، نقتحم هبا وباحلق املبني بعض قالع الغموض املحصنة سابًقا، 
األوهام  من  برساب  بالباطل  مدامهتها  عىل  واملشككون  )امللحدون(  أوشك  أن  بعد 
الواهية التي ال تصمد أمام قوة احلق املبني، لن نصمد يف وجه جولة الباطل فحسب، 
بل سنقذف باحلق عىل الباطل، فيدمغه، فإذا هو زاهق بحول اهلل، مستشهدين بتجارب 

السابقني ومآالهتا.

شافًيا  حتريًرا  املسألة  هذه  حترير  إال  االنفتاحية  املرحلة  هذه  يف  لنا  خيار  ال  إنه 
كافًيا بالبيان الرصيح املدوي دون أي تردد أو وجل؛ ألن هذا أمر يفرضه واقع فكري 
مضطرب، يوجب عىل كل قادر الصدع باحلق وإعالن احلقيقة وسد الثغرات التي قد 
يتسلل منها الشيطان وأعوانه عىل قلوب مؤمنة مشفقة تتقطع أمًلا وحرسة من القلق عىل 
إيامهنا الثمني، كان لزاًما عىل مثل هذا اخلطاب أن يظهر للعالنية خاصة ونحن نعيش 
هذه التقلبات العاملية واألصوات املرتفعة هنا وهناك، وخاصة نربة ظاهرة اإلحلاد التي 
وجدت من بني املخدوعني البسطاء من يروجها، ويضخمها، ويتوقع أن وراءها شيًئا 
يستحق الوقوف عنده، نرى أنه من الرضوري كشف زيف هذه )الفّزاعات املرّوعة(، 
باملصارحة الصادقة مع النفس وتفعيل السجال األمني مع الوجدان اهلائم عىل وجهه 
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أحياًنا يف تيه الفكر والتفكري واحلرية حول عال الوجود والفناء والبداية والنهاية، بعد أن 
أصبح هذا البيان واجًبا رشعيًّا ورضورة عقلية لإليامن الراسخ الواثق، مستجيبني بكل 

)وئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   العظيم:  النداء  هلذا  ثقة 
ېئىئ   (   ]فصلت: 53[.

*****

الأوجب يف وجوب البيان

النفوس  ابتداء ورسوخه يف  به  التسليم  الوحي ورضورة  ثبات صحة  برهان  إن 
بحفظه، وهو  تكفل  قد  للنبيني  به  أوحى  الذي  أن  من  نابع  الراسيات،  اجلبال  رسوخ 
القادر عىل ذلك، وال يتم قضاء وال قدر وال حادث وال علة وال معلول يف هذا الوجود 
إال بإذنه، وها هي احلقيقة ماثلة أمام العيان: وحي مكتوب حمفوظ منذ عرشات القرون 
يعبد الناس به رهبم، ل يتغري قط، كأنه ل يرتبط بالزمن مطلًقا، تغريات سياسية واجتامعية 
وحضارات تولد وتفنى والوحي باٍق، إن ما جيب التنبيه إليه هو أن تلقي الناس لنصوص 
ينطلق من معطيات وظروف جديدة ختتلف عن تلك  له أصبح  الوحي وفهمهم  هذا 
األجواء الفكرية النقية التي كانت إىل حدٍّ ما يف العهد العبايس، وإىل حدٍّ أكرب يف العهد 
األموي فضاًل عىل عهد اخللفاء الراشدين النقي، ناهيك عن عهد النبوة الطاهر األنقى، 
إننا نعيش اليوم مرحلة انفتاح إعالمي وحرية فكر وتواصل عاملي وتداخل حضارات 
مع  تعارض ذلك  بعدم  إيامننا  البرشية، ومع  تاريخ  تقنية غري مسبوقة يف  ومستجدات 
ا  رصيح وصحيح الوحي ونصوصه، فإننا سنحتاج إىل مثل هذه املسامرة الذاتية فكريًّ
فيام بيننا؛ كي نعيش ساعاتنا وأيامنا وأعوامنا وأعامرنا كلها ونحن واثقون بام بني أيدينا 

من وحي وكتاب وإسالم وحياة أخرى، وأهنا متكيفة مع كل مستجد دون أي حرج.

 لن يقترص البيان عىل املشاركة يف مواجهة هذا الضجيج املسموع بني الناس حول 
الوجود واإليامن والكفر واإلحلاد فحسب، بل جيب أن يتناول ترمجة ذلك اهلمس اخلفي 

)پ  پ    ڀ  ڀ  (
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ا، ومن ثم تفسريه عىل ضوء البيان الواجب، وستالحظ  املحتدم بينك وبني نفسك رسًّ
واعظ  بني  حمصورة  العالقة  فليست  سواء،  حد  عىل  اخلطاب  هبذا  معنّي  وغريك  أنك 
وموعوظ، بل الكل واعظ وموعوظ، وإن كان اخلطاب موجًها لك ختصيًصا وتقديًرا 
ال اهتاًما وتشكيًكا، بغض النظر عن قوة اإليامن أو ضعفه، ولكنه اخلطاب العام الذي 

يتلقاه الكل، هبدف تثبيت اإليامن وترسيخ اليقني بالرمحن.

 يقتيض البيان أن أعتقد أنا وتعتقد أنت أن أهم ما يمكن أن هيمك يف هذا الوجود 
عىل اإلطالق، هو اإليامن باهلل، األمر الذي أصبح أكثر أمهية من نفسك وحياتك وموتك 
ومالك وولدك، ويكفي ارتباط عال اآلخرة الباقية به، فإن صلح صلحت آخرتك، وإن 
الكربى  احلقيقة  نفسك يف حتري هذه  واثًقا من  تكون  أن  إال  فام عليك  فسد فسدت، 
التي  الدنيا  املوجود يف عال  فهم  الوجود وحماولة  ملعرفة بعض أرسار هذا  منابعها  من 
وجدت نفسك فيها متواضًعا أمام عظمة ما حولك من خملوقات هائلة، فكيف بعظمة 
خالقها، ويقتيض البيان أن تكون صادًقا مع ذاتك وعقلك الباطني؛ كي تثق بنفسك، 
وترىض بإيامنك، وتدع عنك القلق الطارئ، ولتعلم أنه مهام بلغ إيامنك فلن تبلغ درجة 
برشي  واعظ  من  ليس  وطمأنة  تثبيت  إىل  بأنفسهم  هم  احتاجوا  الذين  األنبياء  إيامن 
جمتهد فحسب، بل من رب العاملني الذي خلقهم، واصطفاهم، وأرسل إليهم املالئكة، 
وأوحى إليهم، وأطلعهم عىل املعجزات واآليات، ويعلم رسهم ونجواهم وهو عالم 
الغيوب، فام استغنوا عن عنايته ورعايته وصناعتهم عىل عينه إيامنيًّا، بل ل يرتددوا يف 

سؤاله مبارشة عن بعض ما قد يدور يف عقلك الباطن هذا اليوم وباألمس وغًدا! 

*****

اأمان الإميان باخلالق 

ا، ال بد أن تترشهبا النفوس  قضية اإليامن واالعتقاد مسألة روحية وحساسة جدًّ
رويًدا رويًدا، بمواصلة التذكري وإرسال الرسل ترتى، وهذا يعني أن الفهم الصحيح 
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غاية  يف  هدف  أمام  فنحن  كاماًل،  نفسيًّا  واستعداًدا  خاصة  هتيئة  يتطلب  القضية  هلذه 
وال  العسكرية،  باألوامر  وال  باإلكراه،  إجباًرا  يتحقق  وال  الوجودية،  الرضورة 
باملؤمترات وال القرارات، وال بالرؤى واألحالم واألماين، وال بالتلقني السطحي، إنام 

يتحقق باالقتناع احلر فقط وفق هذا االختيار الرباين العادل: )ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  
حب    خب  مبىب  ( ]البقرة: 256[..

 بيان هذا األمر حيتاج إىل حتييد كل يشء حيول بيننا وبينه، وتفتق العقل وتفرغه 
متاًما لإلنصات، وقابليته لالستيعاب اهلادئ، حيتاج أيًضا إىل صفاء الذهن واالسرتخاء 
التام والواقعية مع النفس، ولكي يبلغك هذا اخلطاب بقوة، ال بد أن تتخلص من مهوم 
مسارات  من  توظيفه  يمكن  ما  أقىص  توظف  وأن  املستطاع،  بقدر  وانشغاالهتا  الدنيا 
عقلك وتركيزك الستيعاب املوقف اجللل، بعيًدا عن التوتر والتشنج وكل ما يزعج، أو 
يشوش، أو يشتت الذهن، ستحتاج إىل تركيز خاص وأنت تقف عىل مشارف الواقعية 
الفكرية بعيًدا عن املثالية املصطنعة، أو الطهرية املزيفة، أو التنظري املنفصل عن حقيقة 
ما يدور يف الصدور من أفكار وتساؤالت فطرية طبيعية، هبذه الطمأنية سريتفع صوتك 
أمام ذاتك يف مناقشة علنية شجاعة تعكس تلك املحاورات الذاتية الصامتة، إهنا حماورة 
واملستحى  عنها،  املسكوت  احلقيقة  حول  ورفق  بلطف  ولكن  مرتفع،  بصوت  جادة 
الصدع هبا وتبياهنا رشًعا وعقاًل؛  الواجب  بينام  للمجهول،  فيها جماملة  منها، واملرتدد 
إلنقاذ األجيال املتعطشة للنور من تبعات إخفاء احلق واحلقيقة عن أعظم قضية هتمك 
عىل اإلطالق، إهنا قضية معرفة بدء اخللق األول وعال الوجود ومآالته كلها بعد هذه 
احلياة، وعىل رأس ذلك كله اإليامن بوجود اهلل، وغري ذلك من أمور الغيب املتفرعة عن 
هذا األصل العظيم، الذي هو أعظم األصول املعرفية عىل اإلطالق، أال وهو اإليامن 
بوجود اخلالق  أواًل، ثم يأيت بعده تباًعا اإليامن بكل يشء معريف يف هذا الوجود من 

بداية العال إىل هنايته.

للفهم،  اخلطاب  وتيسري  اللغة  تبسيط  اقتضت  العظيم  األمر  هذا  بيان  رضورة 
وانتهاج العفوية يف البحث، وتكرار التذكري يف كل فصل من فصول هذا الكتاب؛ ألن 
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مسارات الفكر هذه ال بد أن تعرض عيّل وعليك، وكأننا نتجول يف حديقة فكرية قديمة 
وحديثة، فيها أزهار مجيلة ال ختلو من بعض الشوك أحياًنا، وفيها ما قد يعجبنا وما ال 
يعجبنا، لكننا بكل تأكيد لن نكون حمايدين يف تلقي مادة هذا الكتاب، بل سنجد أنفسنا 
معنيني بكل ما ورد فيه؛ ألنه مهام كان إيامننا فنحن يف حاجة إىل أن نعيش يف هناية املطاف 
ُأنًسا كافًيا من الوحشة الوجودية املطبقة علينا، بل من الوحشات التي ربام الحقتنا مهًسا 

داخليًّا، أو وسوسة خارجية، أو شبهة حتتاج إىل من جيّليها.

ليوم الرتحال  الدنيا لن تدوم عىل حال، فلم ال نستعد  بأن حالنا يف  إننا عىل يقني   
للحياة الباقية، ثم نواجه تقلبات الدنيا بابتسامة الواثقني، ونستمتع بعقولنا، فال نقلق مما 
نالقيه أمامنا، وما رحلتنا هذه إال نزهة فكرية شفافة هادئة راقية، نريد االندماج يف أجوائها، 
إننا ال نحمل أي اهتامات مسبقة جتاه بعضنا، بل نحن عىل الفطرة والرباءة األصلية عىل 
ذلك  يكون  وكيف  عقيل،  تأهيل  إعادة  مركز  أو  نفسية  مصّحة  إىل  نحتاج  ال  سواء،  حد 
ا كي تعلم – حتت أي  وأنت إنسان سوي قد خلقك ربك يف أحسن تقويم، وأنبتك فكريًّ
ظرف - أنك طبيعي الفكر سليم العقل واجلسم، متكيف مع بيئتك ومتوازن مع ما تدركه 
ا، غري  مما حولك، وعندما تدور يف نفسك تساؤالت وجودية عابرة فاعلم أهنا طبيعية جدًّ
منهم وحتفًظا،  املجتهدين غري ذلك جهاًل  رآها بعض  مقلقة يف حقيقتها، وإن  خميفة وال 
خري  املرحلة  هذه  يف  خاصة  املنضبط  للنقاش  اجلواب  يملك  من  مع  الرصيح  وطرحها 
من السكوت عنها واحتقاهنا يف الصدور دون جواب شاٍف، ينزع منها خطورة التضخم 
بالتذكري  يزول  ما  رسعان  مؤقت  إيامين  اضطراب  يف  تسبب  ربام  الذي  الومهي  والتورم 

املبارش حتى يستقر األمر يف هناية املطاف عىل يقني ثابت بفضل اهلل، وكلنا ذلك البرش.

*****

ت�ساوؤلت م�سروعة

لقد خلقنا اخلالق، وقسم بيننا العقول واألفهام كام قسم بيننا األرزاق واآلجال، 
أقرانه،  عىل  رأيه  )ذكي(  إنسان  يفرض  أن  والوصاية  املصادرة  أصناف  أشد  من  وإن 
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وأفقه  أذكى  يكون  قد  من  عىل  رأيه  بفرض  الذكاء  متوسط  شخص  تسلط  إذا  فكيف 
فسحة  هبا  فكبس  واملعنوي،  واحليس  املادي  التسلط  أداة  ملك  أنه  ملجرد  منه،  وأعلم 
الرأي واالجتهاد إىل أدنى من مستوى عقول أواسط الناس، فيشعر األذكياء واملتميزون 
بأهنم صامتون وكأهنم نزالء يف )السجن الفكري العام(، فتنشأ عىل إثر ذلك التشققات 
واالنبعاجات واحلدة يف املواقف الفكرية، إذ يصعب عىل األسوياء احلياد أمام حتديات 
الوجود واستفسارات العقول احلائرة بام تراه حوهلا، إنه غرور اإلنسان املتسلط الذي 
وجد نفسه عند نفسه )شيًئا(، بعد أن: )ۉ ې ې  ې( ]اإلنسان: 1[ ثم كابر وطغى 
لوا عقوهلم للوصول إىل أقىص  عىل بني جنسه، وجتاهل أنه من حق البرش مجيًعا أن يفعِّ
درجات اإليامن املتناغم مع تلك العقول النرية كي يعلموا علم اليقني أن وراء وجودهم 
هذا إرادة ومشيئة وقدرة عظمى سابقة والحقة هلم، وأي مصادرة أقسى من أن حيال 

بني العقالء وبني الوصول إىل هذه احلقيقة.

 اخلطاب هنا موجه للجميع عىل حد سواء، أرجوك أال حتتقر ذاتك، وال حتطم 
إرادتك، وال تنَس أن جمرد وجودك يف هذا الكون يعني أنك كائن سوي تفكر بعقل، 
وتستشعر ما حولك من موجودات، وإدراكك للوجود يعني أنك موجود، ولن يكون 
عاقل  موجود  فألنك  )سألت(  إذا  فأنت  حولك،  املوجودات  تدرك  ل  ما  وجود  لك 
أم  هبا  نطقت  أسئلة مربرة ومرشوعة من وحي وجودك وبسبب عقلك، سواء  تسأل 
ا أال يستثنى أحد من أن متر عليه يف أي مرحلة من  أرسرهتا يف نفسك، ومن الطبيعي جدًّ
مراحل عمره تساؤالت روتينية متكررة، مثل: من أنا؟ وملاذا أنا هنا؟ ومن جاء يب إىل 
هذا الوجود؟ ومن أين أتيت أصاًل إليه؟ وإىل أين سأذهب بعده؟ ماذا بعد فقدان أمي 
وأيب؟ ماذا سيحدث يل وألبنائي وأحفادي من بعدي؟ من أين ابتدأت هذه السلسلة 
الوجودية وإىل أين ستنتهي؟ وإىل أين نحن ذاهبون؟ ومن وراء هذا كله؟ من سيفنى، 

ومن سيبقى؟ أين املفر، وأين سيكون املقر؟

لتظهر  تكن  ل  بل  وفاتنا،  بعد  معنا  تدفن  ولن  ومعك،  معي  تولد  ل  تساؤالت   
أننا ل نكن قادرين عىل طرح  بدرجة القوة نفسها يف مجيع مراحل أعامرنا، تذكر جيًدا 
هذه التساؤالت يف األيام األوىل بعد والدتنا يوم أن كنا حمتاجني إىل من يلقمنا الثدي 
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لكي نرضع، وال نستطيع خدمة أنفسنا يف أي يشء، ولو ُتركنا ساعات بال خدمة كلية 
ممن حولنا النتهينا من الوجود قطًعا، ول نتساءل يف ضعفنا أيام الطفولة الربيئة يوم أن 
كنا حمتاجني إىل كل ما حولنا لكي نقوم عىل أقدامنا، التي مرت بسالم، فلم نكن نسأل 
ا وروحيًّا، ولن  حينها عن يشء مما يف أنفسنا اآلن؛ ألننا كنا يف عناية غرينا ورعايته، ماديًّ
حيث  الشيخوخة،  مرحلة  أثناء  يف  الثاين  ضعفنا  يف  نفسه  املعريف  التعطش  هبذا  نكون 
اقرتاب اليقني إلينا واالنشغال باملصري ورعب املوت، عندما يقرتب الوعد احلق الذي 
ل يكن يف بالنا يف أثناء ريعان الشباب مثله اآلن، فمع تقدم العمر بدأنا ندرك حاجتنا 
لإليامن أكثر من قبل؛ كي ننجو مما سيقابلنا بعد املوت من أهوال تقرتب منا وال مهرب 
منها، ونستغرب مما كنا نطرحه ونحن يف شبابنا، حني كان يشتعل هليب هذه التساؤالت 
املقلقة أحياًنا يف مرحلة من العمر، ال أريد أن أصفها بمرحلة املراهقة وما بعدها، بل 
سأحددها بسببها وهو مرحلة االنفصال عن اخلط التقليدي الذي وجدنا آباءنا يفعلونه، 
فقلدناهم هكذا بوعي ظاهري ال يتجذر إىل أعامق تفكرينا، ودخولنا يف مرحلة التفكري 
الذايت املنفصل عن التقليد لنعتمد عىل أنفسنا يف مواجهة استفسارات الوجود مستقلني 
ا، املنكر عرفيًّا، فينتج عنها هذه  عمن حولنا، وهنا تقدح رشارة االستفهام الطبيعي فطريًّ
االهتزازات الفكرية والقلق النسبي جلرأتنا عىل السؤال، وقلة زادنا املعريف عن أرسار 

الوجود، إذا ل نعتصم بالوحي، ونلوذ به.

 إن كل ما يمر بك من تساؤالت مبارشة عن أرسار الوجود إنام هي أمور طبيعية 
ا يستحيل إخفاؤها، وال ينبغي الشعور معها بالذنب؛ ألهنا حاالت طبيعية لصاحب  جدًّ
بتعطش ورشٍه  املعرفية حوله  الدوائر  أقرب  إىل  التعرف  الذي حياول  الطبيعي،  العقل 
ال يمكن وصفه، إنه أنت ذلك اإلنسان املتسائل تساؤاًل طبيعيًّا، وال سقف هلذا األمر 
إال عند نقطة العجز املطلق عن اجلواب، وهذا العجز بحد ذاته إقرار هبيمنة وقوة من 
يقدر عىل ما ال نقدر عليه، لن يقف العاقل عند هذا احلد من التساؤالت، بل سيتجاوز 
)املحسوسات( إىل تصور )املدركات( العقلية كقضية الوجود، واملعجزات من وحي 
والشيطان،  والرش،  اخلري  وحقيقة  املوت،  بعد  وما  واملوت  احلياة  هذه  ورس  وأنبياء، 
واجلنة والنار، والبعث والنشور، وهكذا سيل متدفق من تساؤالت متزايدة ال تنتهي 
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الوحي،  خرب  عن  قلياًل  تبتعد  عندما  وخاصة  املكبوت،  بالرعب  أحياًنا  معها  تشعر 
فتصبح حمارًصا داخل أسوار الرعب من القادم، وعاجًزا عن اإلجابة من تلقاء نفسك، 
كام عجز عنه من كانوا قبلك، وسيعجز عنه من سيأتون بعدك، وذلك يدفعك بقوة نحو 

مالذ الوحي وأمانه وطمأنينته. 

وملعاجلة داء الشكوك واألوهام والوساوس ال بد من التخلص من وهم كربياء 
الصدود األجوف الذي ال تفسري له سوى أنه من وسوسة طرف ثالث )الشيطان(، وال 
بد من التجرد من حظوظ النفس املتعاظمة، وتطلعاهتا الومهية، عىل كل واحد منا أن 
بنفسه؛ فهو أعلم بأرسارها من غريه من اخللق،  الداخيل  يركز عىل ذاته، فيتوىل شأهنا 
أن  قبل  بنفسك،  األمر  هذا  حتسم  أن  فعليك  األوىل  بالدرجة  يعنيك  األمر  هذا  وألن 
حيسمك األمر بنفسه، واعرتف بقصورك أمام عظمة الوجود، فكيف بعظمة املوجد، 
القادم  اخلرب  طريق  عن  إال  غيبي  علم  أي  عىل  شافية  إجابة  ال  أنه  اليقني  علم  واعلم 
إلينا ممن أوجد هذا الوجود، وخلق هذا الكون كله، ليخربنا عام ال ندركه، وال يمكن 
أن ندركه نحن البرش يف حياتنا هذه، وكل من ال يؤمن بوجود خالق الكون، سيواجه 
فك  يف  صعوبة  أمام  النفيس  كيانه  وسينهار  حل،  كل  عن  مستعصية  معرفية  معضلة 
والتاريخ  الدنيوي،  العلم  به  بلغ  منها مهام  إىل خمرج  الوجود كله، ولن يصل  شفرات 
شاهد عىل مجيع األمم واحلضارات السابقة، ستالحظ أننا ويف كل مراحل هذا الكتاب 
نور  ابتعدنا عن  ما  إذا  الوجود  لفهم  أفق برشي معريف  انسداد كل  أمام  أنفسنا  سنجد 
الوحي،  النظري عندما نحيل األمر إىل  انرشاح نفيس وطمأنينة منقطعة  يقابله  الوحي، 
الشفرة  البداية ومفك  املفتاح األوحد ونقطة  البتة سوى تكرار ذكر هذا  لنا  وال خيار 
لكل رس غامض يف الوجود، أال وهو رضورة اإليامن باخلالق العظيم؛ ألنه وحده القادر 
عىل كل يشء، ومن تلكم النقطة جيب أن تنطلق خارطة التفكري الوجودي كله، إذ من 
دوهنا ال فائدة من أي برهان برشي إلثبات أي حقيقة فرعية قبل حسم األمر مع هذا 
اخلالق  ]النبأ: 3[ وقد وعد   ) )پ  پ   ڀ  ڀ   العظيم:  النبأ  بل هو  العظيم،  األصل 
خلقه بأهنم سيعلمونه متى ما شاء، وأراد: )ڀ      ٺ   ٺ  ٺ  ٺ       ٿ   ( ]النبأ: 4- 5[.

*****
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)ٻ  پ(

ال نتوقف عند أقوال بعض املفرسين يف صدر تارخينا ممن فهموا: )ٻ  پ( 
بأنه جمرد البعث بعد املوت، أو أنه القرآن الكريم، أو النبوة، أو غري ذلك من  ]النبأ: 2[  

يليق  بام  العظيم  بالنص  نرقى  بل  فيها،  التفسري  حرص  عىل  دليل  ال  التي  االجتهادات 
ما  وكل  أوجده  الذي  اجلبار  العظيم  بعظمة  اإليامن  إىل  وصواًل  كله  الوجود  بعظمة 
البرشية،  العقول  فهمه عىل  املستعيص  الوجود  أتاك حديث  فهل  النبأ،  يتفرع عن هذا 
نعلم  وما ال  نعلم،  ما  املشتمل عىل كل  الوصف  أن يوصف هبذا  بحق  يستحق  الذي 
من العجائب، والذي لو تأملناه ألوحشنا أمره، وجعلنا نجمع أطرافنا حول أجسامنا، 
ملتحفني هبا من هليب الوحشة وزمهريرها، هاربني من كل يشء حييط بنا، ضائقني بكل 

يشء ذرًعا، لوال فسحة اإليامن باهلل وآماله.

 دعنا نتقرتب شيًئا فشيًئا من حقيقة الوجود الذي يظهر طبيعيًّا بريًئا هادًئا ألول 
وهلة، بينام هو خالف ذلك متاًما عند التعمق فيه، ولو ل يكن فيه إال أنه ال تكون فرحة 
عابرة إال وستعقبها ترحة قابرة، لكفى به وحشة ورعًبا، األمر حيتاج إىل يقظة حقيقية، 
الدنيا  اخلادع يف  النعيم  دائرة  فوًرا من  أن خترج  األمان عليك  إىل شاطئ  ولكي تصل 
لتعلم علم اليقني أن كل من تراهم حولك اآلن زائلون، كام تزول من هذه الدنيا، فإما 
أنك ستبكيهم، أو سيبكونك ال حمالة، تأمل معي جيًدا، وال تنخدع بالرسور والفرح 
العابر، فهو استثناء يسري من أصل خميف، وحينها ستدرك أنه عىل الرغم من غموض 
مواجهة  يف  وأنك  منه،  جزء  وأنك  فيه،  موجود  أنك  بدهياته  من  أنه  إال  الوجود  هذا 
األفراح واألتراح، ال تدرك سعته، وال حتيط علاًم بأرساره، وأهم من ذلك كله أنك أهيا 
إنكار  أن  آفاقه، وستدرك  الوجود وسعة  هذا  ا عىل حافة عظمة  اإلنسان، هاميش جدًّ
الوجود مستحيل من ناحية منطقية وعقلية، لوال زيف صدود بعض  املرء خلالق هذا 
النفوس وكربيائها املصطنع، إذ ال وجود بال موجد ابتداًء، فمن يكون هذا املوجد الذي 

ال موجد له؟
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إن مجيع املواقف البرشية السابقة واحلارضة واملستقبلية والتجديفات املتقلبة بني 
اإليامن والكفر واإلحلاد ال يمكن أن حتجب حقيقة مطلقة، وهي: أنه قد أمجع األولون 
نبًأ عظياًم وخرًبا هائاًل ال يمكن  واآلخرون، مؤمنون وكافرون، أن وراء هذا الوجود 
ألحد من البرش مهام أويت من العلم واملعرفة الفردية واجلامعية أن يكشف رسه، وحيث 
إن هذا الوجود ميلء باملكتمالت وغري املكتمالت فال بد أن يكون موجد هذا الوجود 
ا قوة مطلقة تفوق كل  كاماًل كاماًل مطلًقا، يفوق كل كامل معقول أو غري معقول، وقويًّ
قوة معروفة أوغري معروفة، وقادًرا قدرة مطلقة جتعل كل هذا الوجود العظيم متفرًعا 
عن قدرته العظمى، وعجزنا وقصورنا املطلق دون ذلك كله هو الذي يدفع اإلنسان 
الوجود ومآالته؟، ليصل  السوي ليسأل كام تسأل، ويتساءل كام تتساءل عن رس هذا 
ألنك  تسأل  أن  ا  جدًّ الطبيعي  فمن  له،  يستسلم  الذي  اليقني  إىل  كله  ذلك  خالل  من 
بعقلك قد متيزت عن غريك من اخللق، وأول امتحان لعقلك السليم هو حماولة معرفة 
رس وجودك أنت، قبل أن تفهم ما يدور حولك، فكيف بمعرفة عظائم هذا النبأ العظيم: 

)پ  پ   ڀ  ڀ  ( ]النبأ: 3[. 

 هناك أربع أدوات استفهامية أساسية ُتستفتح هبا تساؤالت اإلنسان الطبيعي عن 
أهم أرسار الوجود، وهي: )كيف( و)أين( و)متى( و)َمْن( أوجد هذا العال؟ ثم يصعد 
السؤال شيًئا فشيًئا ليصل إىل السؤال النهائي: )كيف وجد من أوجده؟( ذلك السؤال 
الذي يشعر الواحد منا معه بأنه عىل حافة هاوية خطرية ال جواب عليه مطلًقا يف هذا 
لن  اخللق، ولكنك  اخلالق من خالل  لعرفت وجود  فيام حولك  تأملت  الوجود، ولو 
تعرف عن ذاته شيًئا عىل اإلطالق، إال ما أخربك هو عن نفسه، وما ل خيربك فال سبيل 
إليه مطلًقا يف أي زمان أو مكان آخر إال أن يكون يف عال اآلخرة، وهنا فقط وعىل شفري 
ا مرشوًعا  هذه احلافة املعرفية عن اخلالق يف الدنيا أمرنا الوحي بالتوقف، ال ليحرمنا حقًّ
يف مواصلة التفكري، بل لينبهنا إىل وصولنا إىل أقىص حد ال يمكن أن نتجاوزه بحال، 
فاإلنسان من دون الوحي عاجز متاًما عن اإلجابة الوافية عام دون ذلك من التساؤالت 
التي تتوقف عندها سلسلة تتبع العلل واألسباب إىل األبد، خاصة عندما )ينبعج( عقل 
الوجود،  يف  الطويل  التفكري  سلم  درجات  أوىل  يف  االستيعاب  عن  عاجًزا  املخلوق 
عند املوجودات املعروفة، فكيف بغري املعروفة؟! بل كيف سيكون حاله إذا وصل إىل 

)پ  پ    ڀ  ڀ  (
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رضورة )وجود( من ال علة لوجوده؟! ومن الناحية املنطقية يستحيل علينا أن نحيط 
علاًم بوجود نحن جزء من تكوينه، ويكون األمر أكثر استحالة لو ادعى أحد أنه سيعلم 

شيًئا عمن هو أكمل وأكرب وأعظم من الوجود كله.

 ومع هذا، فالدين حيرتم العقل، وال يتعارض مع املنطق السليم، فال يمنعه من 
طرح مثل هذه التساؤالت الطبيعية ما دامت تطرح هبدف الوصول لليقني والطمأنينة 
بصدق، وال ثمة خطورة عىل عقل أو إيامن ملجرد اإلفصاح عنها عالنية، وهي املوجودة 
أصاًل داخل النفوس الصامتة، ومرة أخرى جيب أن نستقبل هذه التساؤالت منا ومن 
هذه  تكون  السبب  وهلذا  سوي،  عاقل  كل  عند  بدهية  ألهنا  صدر؛  رحابة  بكل  غرينا 
حتمية  نتيجة  ببساطة  إهنا  منا،  األذكياء  عند  ووضوًحا  حضوًرا  أشد  االستفهامات 
ول  العجيب،  الكوين  النظام  هذا  من  جزًءا  فجأة  نفسه  وجد  فاإلنسان  فعال،  لعقل 
يشهد حدوث الكون، ول حيرض حتى والدته وقدومه للوجود، ولكن العاقل املتبرص 
عنه،  علمنا  تعلمنا  وكيفية  وجودنا  بوصف  القائل  اهلل  هو  اخلالق  بأن  يؤمن  املستبرص 

)ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   أمامنا:  وكل ذلك حقيقة ماثلة 
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ( ]النحل: 78[.

 فاملولود يولد خاوي الذهن إال من أساسيات الفطرة، ثم يكرب وفجأة يفتح عينيه 
يف حلظة، فريى األشياء حوله، وينصت ويسمع، ويتحرك ويأكل ويرشب، وجيد نفسه 
مكوًنا حقيقيًّا يف جسد مادي ملموس وروح غامضة، يعلم أن أصله ماء مهني، ولكنه 
ا، يرى حوله من العوال املتحركة،  ال يدري كيف خلق من ماء مهني، فأصبح برًشا سويًّ
فال يدري أهو مبتدؤها أم منتهاها؟، فالزمان تدور عجلته، وكأنه غري مكرتث بيشء 
من الوجود، والنور والظالم يتعاقبان، وجيل يموت، وآخر يبقى، وثالث قادم من بني 
اإلنسان وسائر احليوان، دوامة عجائب ال تنتهي، ترشئب فطرة اإلنسان لفك شفرات 
اليقينية عام حوله من األرسار العظيمة، وتتوق نفسه لكشف الرس األول  هذه املعرفة 
املايض واحلارض؛ كي  ما وراء هذا األمر يف  ليكتشف  الواقع  الوجود وفهم  وراء هذا 
الطبيعية  التساؤالت  تلك  احلقيقي وراء  الدافع  له، هذا هو  املقلق  املستقبل  يسترشف 

الفطرية، وباختصار: إنه يتساءل؛ ألنه إنسان متوازن. 

*****
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الإن�سان والغيبيات

اإلنسان جيهل نفسه، وال يعلم عنها إال قلياًل، ومن الطبيعي أن يستميت يف حماوالته 
ا  املتكررة كي يتعرف إىل نفسه جيًدا، ويبحث عن أصل كل يشء وعلته، فاألمر عظيم جدًّ
بالنسبة إليه، ووجود اإلنسان حلظات يسرية ال تكاد تذكر يف عال الزمان، حياول خالهلا 
تراكميًّا  معرفيًّا  إرًثا  وراءه  فيرتك  يشء،  إىل  يصل  أن  قبل  املوت  فيدركه  الوجود،  فهم 
الوارثون له فكره مجلة  حياول من بعده مواصلة الطريق الذي ال هناية له، وربام رفض 
وتفصياًل، وأعظم ما يف هذه املحاوالت أهنم لن يصلوا إىل جواب عام يف نفوسهم دون 
املعاندون،  وعاند  املكابرون،  كابر  مهام  فإنه  املسّلمة  هذه  من  وانطالًقا  الوحي،  تدخل 
فسيبقى الغيب غيًبا؛ ألن اخلالق قدره غيًبا، كام قدر وجودنا هذا وجوًدا، وال جدال أن 
مداركه  حدود  يف  ويكتشف  اإلنسان،  ويبتكر  الزمان،  مع  يتطور  البرشي  املعرفة  علم 
املحدودة، ولكنه لن يعلم من هذا الغيب شيًئا، ولو فتحت له مجيع آفاق العلم الدنيوي.

 إن استحالة اخرتاق احلاجز الغيبي من البرش هو الذي أوجد عند املؤمنني عظمة 
الطمأنينة ال اخلوف، وبلسم اليقني ال الشك، وطعم لذة اإليامن ال غمة الكفر واجلحود، 
وحسم هذا األمر بالتسليم النهائي واإلقرار بالعجز أمام احلقيقة الكربى، إنه التموضع 
الصحيح لك أهيا اإلنسان، أن تبقى حيث أنت يف موقعك الطبيعي املتوازن من سلم 
ا منه، يقول  الوجود الذي حيلم بعض املغامرين باهليمنة عليه وهم أصاًل جزء صغري جدًّ
نقف  تغشانا، عندما  التي  اهلزة  تلك  تشعر هبا، هي  نفسية  أمجل هزة  »إن  أينشتاين)1(: 
عىل عتبة اخلفاء من باب الغيب، إهنا النواة ملعرفة احلق يف كل فن وكل علم، وإنه مليت 
ذلك الذي يكون غريًبا عن هذا الشعور، فيعيش مستغلًقا بالرعب من غري أن جتد روعة 

أمريكي من  فيزيائي  1374هـ(  املوافق )1296-  1955م(   -1879(  Alber Einstein أينشتاين  ألربت   )1(
أصل أملاين ُيعّد من أعظم العبقريات يف التاريخ وممن أحدث يف العلوم ثورة ال تزال جارية ابتكر النظرية 
بل  األيام  يوًما من  ملحًدا  يكن  الفالسفة، جورج طرابييش، ص13( ول  النسبية عام 1914م )معجم 
وصف نفسه بالفيزيائي املؤمن يف رسالة العزاء الشهرية التي بعثها إىل عائلة رفيقه ميشيل بيسو: )كهنة 

اإلحلاد اجلديد، هيثم طلعت رسور، ص72(.
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التعجب إىل نفسه سبياًل«)1(، ويقول مؤكًدا أن من يقف عىل تلك العتبة سيكون أعظم 
إال  اخللق  يف  والنظام  احلكمة  أرسار  إىل  ينفذ  عبقري  عال  من  »ما   : للعظيم  معظم 
ويكون إيامنه باهلل عظياًم«)2(، ويؤكد يف موضع آخر أنه عىل اإلنسان أن يكون متواضًعا، 
ويعرف حجمه يف هذا الوجود، ويقف عنده: »من يفهم الطبيعة يعرف اإلله، ليس ألن 
الطبيعة هي اإلله، ولكن ألن ما يف الطبيعة من قوانني يشري إىل عقل جبار يقف وراءها، 

وعىل عقل اإلنسان أن يكون شديد التواضع أمام عظمة هذا اإلله وحكمته«)3(. 

كل  يف  يصاحبه  ا  فطريًّ ا  حسًّ حيمل  العلمية  وشهرته  بروزه  مع  أينشتاين  وكان   
يستميت  الراهن  العرص  ويف  باإلحلاد،  وصف  إذا  يغضب  كان  فقد  حياته،  من  حلظة 
وضع  يف  داوكنز)4(  ريشتارد  البيلوجي  امللحد  مثل  اإلحلاد،  لرتويج  املتعطشني  بعض 
)أينشتاين( يف قائمة العلامء امللحدين تلبيًسا وتضلياًل لعامة الناس، وهذا خالف الواقع 
فاملؤمنون  شيًئا،  الواقع  من  يغري  ال  العال  مشاهري  ببعض  امللحدين  واستقواء  متاًما، 
بوجود اهلل يدركون أن هذا اإليامن عالقة عمودية قائمة بني اخلالق األعىل واملخلوق 
األدنى، وليست أفقية بني اخللق املتساوين، ولكن ذكر نفي إحلاد املشاهري هو نوع من 
التنزل يف اجلدال من أجل حسم كل ما من شأنه التشويش عىل النفوس الربيئة، فليس 
)أينشتاين( وحده من وقف عىل حد قدرة اإلنسان، واستسلم هلا معظاًم من يقدر عىل ما 
بعد ذلك، فهناك علامء آخرون توصلوا إىل النتيجة نفسها، ومنهم عال االقتصاد الشهري 

)1( قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، نديم اجلرس )مفتي طرابلس ولبنان الشاميل( طرابلس، لبنان، 
ص358. 

)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(،  ص358.
)3( رحلة عقل، عمرو رشيف، الطبعة األوىل، 2011م، مكتبة الرشوق الدولية، ص86.

)4( ريتشارد داوكينز Richard Dawkins عال بيلوجي بريطاين معارص ولد عام 1941م من أشهر كتبه )اجلني 
األناين( و)أكذوبة اإلله( الذي نرشه عام 2006 أنكر فيه وجود أي قوى ينكر أي غيبيات ويعّد اإليامن 
ضالاًل وأوهاًما عمل أستاًذا يف جامعة أكسفورد مكابر عنيد يستميت بحشد العلامء إىل فسطاط اإلحلاد 
حتى لو كانوا مؤمنني يرص عىل أن أينشتاين كان ملحًدا وملا عجز عن مواجهة من ساقوا أقواله يف اإليامن 

أقر بأنه مؤمن ولكن بوحدة الوجود: )رحلة عقل، عمرو رشيف، ص40(.
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)آدم سميث()1( الذي قال عندما أراد املبالغة يف مدح صديقه )ديفد هيوم()2( الذي كان 
تاجًرا وقانونيًّا ودبلوماسيًّا وأمني مكتبة ومن رواد الفلسفة التجريبية: )إن هيوم قد يكون 
بلغ يف مقاربته متام احلكمة والعقل أقىص ما تستطيعه الطبيعة البرشية الضعيفة!()3( إقراًرا 

منه بوجود حد للعقل البرشي ال يمكن جتاوزه بحال.

رهبة الغيب عظيمة عند املتفكرين، وال يمكن لإلنسان أن ينفك عنها إال باإليامن 
والتسليم املطلق ملن يعلمه، والوقوف املتأمل بعمق عند التساؤالت الغيبية ال هيدف إىل 
النقل من الكفر إىل اإليامن فحسب، بل هو أيًضا رضوري للتذكري بنعمة اإليامن الذي 
عادة ما نعيش قلقني عليه، فأنت أهيا املفكر املتفكر املتأمل، بحمد اهلل مؤمن، حتى إن 
غشيتك وحشة من نوع ما؛ ألنك بصورة أو بأخرى تعيش اإليامن )املوجود( وختشى 
وصفها،  يف  مبالغ  إحلاد  ملظاهر  مسبوق  غري  تضخيم  ضحية  تكون  قد  ولكن  عليه، 
ومنفوخة أمام ناظريك، كام ينفخ البالون الصغري باهلواء الفارغ، توىل كربها قوم يريدون 
ا( يغشى الناس متجًها نحوك كالطاعون، يوشك أن  أن يشعروك بأن ثمة )طوفاًنا إحلاديًّ
أوهام يأس  به، فيجعلك تعيش  أمرك، وأنه ال طاقة لك  يلتهمك عىل حني غفلة من 
وإحباط يكاد يضيع معها إيامنك، وتنسى ربك الرؤوف الرحيم بك، الذي يعدك هبذا 

ا عىل الرغم من كل ما يمكن أن يمر بك من أعاصري فكرية: )ک   الوعد املطمئن جدًّ
ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( ]البقرة: 143[.  

 شتان بني هذه احلقيقة اإليامنية املطمئنة من املعلوم وبني التجديف املخيف حول 
ملجرد  الصادق  وإيامنك  الكامن  بيقينك  تنعم  الواقع  يف  فأنت  املجهول،  من  الوجود 
نوع  من  )دافع(  لوجود  وذلك  مادته،  إىل  متعطًشا  الكتاب  هذا  موضوع  ملثل  تتبعك 

)1( آدم سميث Adam Smith )1723- 1790م( املوافق )1135-1204هـ( األستاذ بجامعة جالسكو من 
الرأساملية بفرضه علم االقتصاد  املرجع األول لفكرة  الذي هو بمنزلة  السيايس(  أشهر كتبه )االقتصاد 

السيايس: )تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، ص159(.
)2( ديفيد هيوم David Hume )1711- 1776م( املوافق )1123- 1190هـ( فيلسوف ومؤرخ إنجليزي ذو 
نزعة حسية ولد يف أدنربة أسكتلندا يرى أن مجيع إدراكات العقل البرشي ترجع إىل إحساسني متميزين 

مها: االنطباعات واألفكار: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص611(. 
)3( الفلسفة ببساطة، براندن ولسون، ترمجة: آصف نارص، دار الساقي، الطبعة الثانية، 2010، ص25.
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ا  خاص يدفعك لقراءته، وظاهرة اإلحلاد املضخمة قد ال يبقى منها إال يشء قليل جدًّ
معرفية  قناعات  والصدود من كوهنا  املكابرة  إىل  أقرب  فهي  والتحليل،  الفحص  عند 
راسخة، ونتحدى كل من يدعي اإلحلاد عرب التاريخ أال يكون يف نفسه يشء )ما( من 
بقايا الوخز اإليامين الكامن يف فطرته، يلدغه بني احلني واآلخر منبًها، ويدور بداخله 
كاإلعصار عىل الرغم من أنفه، يقول املفكر اإلسالمي )عيل عزت بيغوفيتش()1(: »إن 
ا ملحًدا  اإلنسان الذي هييمن عليه النموذج املادي أو اإلحلادي ال يمكن أن يكون ماديًّ
متاًما، ولو أراد ذلك من أعامق قلبه، وأن ماركس عىل الرغم من أنه ملحد، لكنه عىل 
حد قول )برتاند رسل(: يبرش بأمل كوين ال يمكن تربيره إال إذا كان صاحبه من املؤمنني 

باأللوهية()2(.

بأننا أمام إيامن فطري صامت يأخذ مكانه يف قلب كل من   ال بد من االعرتاف 
يطلع عىل مثل هذه احلقائق مهام كابر بالترصيح بإحلاده، لقد أوجد اخلالق جذور هذا 
]الذاريات:   ) )ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   الوجود:  ا كام أوجدك يف هذا  اإليامن فطريًّ
23[، فوجود جذور هذا اإليامن يف كل قلب هو بمنزلة وجود اإلنسان ونطقه يف هذا 

الوجود، إنه بمنزلة وجود كل عضو من أعضائنا، ورضوري بل أكثر رضورة من أي 
أسباهبا  معروفة  قبيحة  نكران  فظاهرة  وبصرية  علم  عىل  الكفر  أما  اجلسم،  يف  عضو 

ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   )ۓ   بقوله:  هؤالء  حال  اهلل  وصف  ولقد  ودوافعها، 
يبحثون  ال  وألهنم   ،]33 ]األنعام:   ) ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ     
ينتج عن تساؤالهتم ال بد أن يكون هبدف إشباع غريزة اجلدال  عن حق، فكل جدل 

واخلصومة فقط، قال تعاىل: )ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى     ائائ  ەئ  ەئ  
وئ    وئ( ]الزخرف: 58[. 

*****

)1( عيل عزت بيغوفيتش Aliya izzetbegoviç )1925- 2003م( املوافق )1343- 1424هـ( مفكر وقانوين 
وأديب ومصلح سيايس له اهتاممات دعوية سجن بسبها مخس سنوات أصبح رئيًسا للبوسنة عام 1990م 

وأعيد انتخابه دورة ثانية عام 1996م ومن أشهر مولفاته كتاب )اإلسالم بني الرشق والغرب(.
)2( اإلسالم بني الرشق والغرب، عيل عزت بيغوفيتش، ترمجة: حممد عدس، تقديم: عبدالوهاب املسريي، دار 

الرشوق، القاهرة، الطبعة اخلامسة، 2014م، ص11.
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ال�سمت البليغ 

النطق، وما من خملوق إال ويصمت عن   يصبح الصمت أحياًنا أشد بالغة من 
أشياء يعتقدها، ولكنه ال يملك إخفاءها، إذ تنفلت منه عىل شكل قرائن تدل عليها كلام 
طرح األمر للنقاش، تلمس ذلك من طريقة إنصات املرء وتفاعله مع اخلطاب املطروح، 
ا كان وضعه، وإرواء هذا العطش الفكري بنور الوحي املدرار هو ما نأمل أن نصل  أيًّ
إليه يف هناية هذه الرحلة الفكرية، إننا ل نخرتع أمًرا جديًدا عليك، فأنت قبل هذا كله 
ربك  مع  األدب  هذا  لك  وهنا حيمد  األصيلة،  فطرتك  بفضل  ثم  ربك،  بفضل  مهتٍد 
البحث  اليقني بل ومواصاًل  املرير بحًثا عن  الداخيل والقلق  وأنت تعيش هذا احلراك 
تنطق  وال  أرسارك،  بكل  تبوح  وال  عالنية،  تشتكي  ال  اهلل  مع  هذا  بأدبك  أنت  عنه، 
، تفعل هذا مع يقينك من  بأفكارك الثقيلة، خشية وحياًء وتعظياًم ملن هو أهل لذلك 
داخل نفسك أن أمرك مكشوف له، وأنه ال ختفى عليه خافية مما أخفيته أنت عن الناس، 
ومع هذا جتد األنس معه برمحته ومغفرته وسرته وغناه، وال جتد ذلك عند الناس الذين 

حترص كل احلرص أال يعلموا شيًئا مما يدور يف نفسك.

 فام الذي يدفعك إىل ذلك إن ل يكن هو حمض اإليامن الرسي بينك وبني اهلل؟! 
واهلل إنه هو اإليامن عينه، فأنت تؤمن باهلل، وحتب اهلل حبًّا خالًصا؛ ألنه صاحب فضل 
: »إذا ارتكبت يف حق اهلل تسًعا وتسعني  مطلق عليك، يقول الشيخ عيل الطنطاوي 
خطيئة وحسنة واحدة، ذكر وَقبِل حسنتك، وضاعفها لك، وسرت، وغفر لك خطيئاتك 
تسًعا  عنك  علموا  لو  والناس  استغفرته،  إذا  حسنات  لك  وقلبها  والتسعني،  التسعة 
وتسعني حسنة جتاهلوها، وحتدثوا عن خطيئتك الواحدة، ول يغفروها بحال(، إنه ربنا 
التي جعلت موسى خيتارها يف خطابه  للرب  الرمحة  إهنا صفة  الرحيم وكفى،  الرمحن 
تشويًقا لقومه، وهو يدعوهم إليه: )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ( ]طه: 90[. 

 أما ملاذا تصبح احلياة هكذا؟ فألهنا دار االبتالء والصرب، ونحن ال خيار لنا فيها 
سوى أن نميض صابرين منتظرين عهد اخلالق ووعده لنا: )ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئېئ( ]التوبة: 111[، بالفوز العظيم بالسعادة والنعيم واخللود من بعد هذه احلياة، ومن 

)پ  پ    ڀ  ڀ  (
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أمان  الدنيا طمأنينة كاملة، وال  االبتالء هو ما ترى، وما نتحدث عنه اآلن، فليس يف 
مطلق، بل سيكون ذلك كله مدخًرا للمؤمنني بالغيب يوم القيامة وفاًء هلم عىل صربهم 
وجزاًء إليامهنم عندما ابتالهم اهلل بذلك، وأي طمأنينة يف الدنيا بام فيها طمأنينة اإليامن 
املفاجآت  ضد  فعااًل  املناعة  جهاز  إلبقاء  الرضوري  القلق  من  يشء  يشوهبا  أن  بد  ال 
الفكرية؛ كي يتصدى للشبهات القادمة إليها، إذ ال تعارض بينها وبني القلق اإلجيايب 
عليها من أجل احلفاظ عىل اإليامن املغروس بعمق يف وجدان العبد اخلائف عليه، وال بد 
من اإلقرار هبذه النعمة املسبغة علينا، التي غالًبا ما يرتاءى لبعضنا أهنا نقمة خميفة، بل هي 
نعمة )الوجل( الذي جعله القرآن سبًبا لفوز املؤمنني بشهادة اهلل أهنم بذلك يسارعون 
العبادات التي  يف اخلريات، وأهنم هلا سابقون، وذلك عندما يكون الوجل لتقصري يف 
كان بمقدروهم الزيادة منهم، فكيف واألمر خيص اإليامن ووجل املؤمن عليه أشد من 
لثناء اهلل  املتفرعة عنه وكال احلالني وجل محيد يصبح حمالًّ  العبادات  وجله عىل أعامل 

عىل عباده: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ( ]املؤمنون: 61-60[.  

ملجرد  لك،  خري  هو  إنام  منك  القلق  هذا  بأن  الكريم  القرآن  يبرشك  كيف  انظر   
أنك جتاهد نفسك هذا اجلهاد الصارم إلبقائه يف دوائر اليقني مع هذا الصمت املبني، 
فأنت يف الالشعور تعظم خالقك، وتؤمن به، وختشى أن تقابله بغري إيامن، إذ لو كنت 
أمام أمر يسري من أمور حياتك لثرثرت به يف كل مناسبة غري مباٍل بتبعاته، وجلدفت به 
يمينًا ويساًرا مع الناس، ثم أدرجته يف عال النسيان إىل األبد دون اكرتاث، لكنك تدرك 
بعقلك الباطني وأنت مترتس بالصمت احلكيم أال هتاون وال استعجال وال تلفظ حول 
شأن أمر فطري قد استقر، واستكن يف سويداء القلوب، والغريب أنك آمٌن وأنت تؤمن 
بأن ربك الرمحن يعلم هذا كله، فتدرك عظيم امتنانه أن جتاوز عام حدثت به نفسك ما 
ل تقل أو تفعل، كل ذلك يتم من خالل ما يبدو لك أهنا أمحال فكرية ثقال حتملها معك 
يف يقظتك ومنامك وحدك، وحترص أال تبوح هبا، بينام هي كل يشء هيمك يف وجودك 
يف حياتك وبعد مماتك، وهذه النواميس املكبوتة بالنفس هي من خرب النبأ العظيم الذي 
اختلف فيه األولون واآلخرون، وسيبقون خمتلفني فيه، ولن يصلوا إىل اإلجابة امُلنهية 
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ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    )ڤ   فينبئهم:  رهبم،  الناس  يلقى  حني  إال  أبًدا  اإلشكال  هلذا 
ڦ( ]البقرة: 113[ أما يف الدنيا فال مناص وال مفر من األخذ بالوحي بقوة؛ لكونه 

مفتاًحا ألرسار الوجود ومآالته.

كأين بك مستغرًبا تسلل موضوع هذا الكتاب إىل تلك الزاوية الرسية احلرجة من 
أقىص عاملنا الرسي املكبوت، والتي نختبىء فيها مع أنفسنا ملناجاهتا رًسا ونحن قلقون 
عىل إيامننا بصمت! اسمح هلذا السجال املبارش أن يكرس ذلك الصمت املريب بينكام، 
وكن واثًقا من أن النتيجة ستكون دائاًم سيادة احلق واليقني وسريتفع صوت من الداخل 
لديك  الكامن  األمان  طريق  إىل  مشرًيا  بينكام،  اجلدال  منصة  عىل  شاخمًا  باحلق  ناطًقا 
املؤمنة  القلوب  الذي تكتوي بحرارته  الدفني  الوحشة الصامتة والقلق  ومعاجلًا لتلك 
وإيامهنا  السليمة  بفطرهتا  خوًفا  وتضطرب  منه  فتنفر  اخلطر  منطقة  من  اقرتاهبا  ملجرد 

العميق عىل يقنٍي حقيقي مستقر حتب أن تلقى اهلل به.

 ستجد مهس صوت احلق مالزًما لك يف كل موقعة جدلية رسية كانت أم علنية، 
حييط بك ويربت عىل صدرك الوجل وقلبك اخلافق، ويأخذ بيدك أخًذا كله رأفة ورمحة 
ليقول لك بكل ثقة: إنك مؤمن فال تقلق وال تيأس، أنت طبيعي بام حيدث معك من 
تطلعات معرفية ملعرفة املجهول واملستقبل طاملا أنك لست بعيًدا عن الفطرة والوحي، 
حميطك  يف  متوازن  أنت  إيامنك،  عن  مدافًعا  أفكار  من  وتديره  تعتقده  بام  سوي  أنت 
الكوين حني تسأل وتتساءل، لكنك تشعر وكأنك ختوض هذا الغامر منفرًدا، يرتاءى لك 
وكأنك وحدك يف تيه وشتات، وأنك وحدك غارق يف الغموض واحلرية، أنت لست 
وحدك أبًدا، كام أنك لست يف تيه وال شتات، والواقع أن لديك ما يربر هذا الشعور 
الظاهري وأنت بني ما سطره فالسفة من قبلك، أغرقوا يف املاديات والتحاكم إىل العقل 
املجرد، انتقلوا به إىل فوق املحسوسات ففشلوا يف معرفة ما وراءها، فنقلوك معهم يف 
مركبهم من حرية إىل أخرى، وبني آراء علامء األديان السابقني عىل اإلسالم املقرصين 
عن اإلجابة الشافية الكافية، خاصة من أفرغوا الوحي من مضمونه، وحاربوا العلم، 
اخلالق بصفات  الدين وسيلة تسلط وجباية واستعباد وإقطاع، وصوروا  وجعلوا من 
من عندهم ال تليق بجالله سبحانه وال يستنكر معها عىل العقل السليم أن ينكره ويكفر 

)پ  پ    ڀ  ڀ  (
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اهلل  إىل  املنسوبة  املتسلطة  الترشيعات  تلك  بعض  يقبل  وأال  املزعومة،  الصفات  بتلك 
وهو منها براء.

العقل السليم يميز بقوة بني )اإلله( احلق الذي يستحق اإليامن به وعبادته، واآلخر 
تعبده غري مستحق  إهلًا  قريش  اختذت  عندما  به ومعصيته،  الكفر  يستحق  الذي  الباطل 

)ٻ   نابًذا له بكل قوة:  القداسة ملجرد أهنم عبدوه بل جاء الوحي  للعبادة، ل يكتسب 
پ  پ  پ( ]الكافرون: 2[ فالكافر بإله تصفه األديان بصفات خمجلة التليق باهلل، هو 
يف احلقيقة ليس كفًرا بالدين احلق، وإنام هو االتباع الصحيح لسنة إبراهيم  من قبل 

عندما أنكر وتربأ وكفر بام يعبد قومه من دون اهلل حتى وإن قدسوه وسموه إهلًا: )ڻ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]املمتحنة: 4[.

*****

حيطٌة اأنتجت حرية!

ممن  املسلمني  بعض  أصاب  حتى  جتاوزه  بل  الكتاب،  أهل  عند  األمر  يتوقف  ل 
وهو  نفسه  احلق  بعض  من  حذروا  حتى  واحلذر  احليطة  يف  فبالغوا  إيامهنم  عىل  خافوا 
اإليامن،  عىل  خوًفا  العقل  عىل  األبواب  فأقفلوا  املنشود،  احلق  إىل  الوصول  وسيلة 
عند  من  عبًثا  عنه،  وعزلك  نفسك  عن  تفكريك  إبعاد  يف  تكمن  النجاة  أن  واعتقدوا 
أنفسهم بأن هذا هو احلل وهذا حمال فطرًيا، واحلقيقة أن أكثرهم إن ل نقل كلهم أحوج 
منك إىل ما أنت تبحث عنه اآلن من وضوح واستيضاح! وليسوا أفضل من الرسل! 
لكنهم آثروا السالمة يوم أن وجدوا يف الصمت املحتقن والسرت الومهي سالمة مؤقتة، 
فام أن تقرتب من احلديث عن هذا األمر اجللل إال وجتد الواحد منهم يسارع بنهيك عن 
يقف، ال حيث  أن  اختار هو  أيًضا حيث  بالتوقف  ويأمرك  هنا  مطلًقا، ويقف  التفكر 
له  جيب أن تقف، ولو أنك واصلت يف االستبيان والبيان واثًقا مما عندك لربام سببت 
مأزًقا فكرًيا خطرًيا ل يكن مهًيا له، وهلذا جتده يبادر إىل زجرك ودعوتك للتوبة النصوح! 
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الباطني من تعظيم معلن وغري معلن هلل، وتقدير للدين  متكًئا عىل ما ختفيه يف عقلك 
جيعلك تستقبل كالمه وكأنه جزء من الدين أيًضا فتمتثل ألمره جماماًل ال مقتنًعا، بينام 
النبي   توجيه  يطبق عليك  بذلك  أنه  ويرى  بأفكارك وحدك،  لتحتقن  يسكتك  هو 
)فلينته(، متجاهاًل فوارق الزمان واملكان واختالف البيئة الفكرية عند تفسري النصوص 
أمرنا حيث  مجيًعا  سننتهي  قطًعا  الواقع،  عال  يف  األحكام  مناط  وحتقيق   وتطبيقها 

 الرسول  دون اعرتاض عىل النص النبوي أو تعطيل له فهو ال ينطق عن اهلوى وما 
قاله يف عهده صالح لنا وملن بعدنا ولكننا نتفاوت يف فهمه وتفسريه وحتديد نقطة اإلنتهاء، 
التساؤالت  يف  اإلنسان  يستطرد  أن  وهي  حمددة،  نقطة  عند  للتوقف  أمره  أصدر  فقد 
إىل أن يقول: »من خلق اهلل؟« هنا جيب أن ننتهي ليس حرماًنا للعقل من يشء ممكن، 
ولكن ألنه ال يمكن ألي عقل أن جيد جواًبا عن هذا السؤال، واحتياًطا من الوسوسة 
أمرنا باالنتهاء هنا وليس يف أي نقطة تأمل وتفكري قبلها، فيجب أخذ النصوص جمتمعة 
 دون تعارض، وجيب مراعاة حتقيق إمكانية تطبيق مناط االستدالل واحلكم، ولو كان 
بأمته ما ل نجده ممن يقسون  اليوم لوجدنا من توجيهه ورمحته  النبي  بني ظهرانينا 
من  واسًعا  حتجر  ول  العقول،  عىل  األبواب  تقفل  ل  التي  أقواله  إىل  مستندين  عليها 
توقف عن  عندما  للنصوص  معطاًل  اخلطاب   بن  اخلليفة عمر  يكن  فلم  املنقول، 
تطبيق حد الرسقة الوارد بنص حمكم يف القرآن يف عام الرمادة)1( عندما بلغ اجلوع من 
الناس ملبًغا أكلوا بسببه كل يشء، استحرض فيه اخلليفة العادل رمحة اهلل ورمحة رسوله 
باملؤمنني، وفّرق بني حاجة الناس الرضورية وبني عبث السارق وعدوانيته وتعديه عىل 

أموال اآلمنني.

 االلتزام بالنص الثابث ثابت من ثوابت ديننا، فعلينا أن ننتهي عند األمر بذلك، 
وعرص  بتعقيداته  الراهن  عرصنا  بني  اجلوهرية  الفوارق  ندرك  أن  أيًضا  علينا  ولكن 
احلساسة؛  التساؤالت  من  املرحلة  هذه  من  اقرتبوا  إذا  ينتهون  الذين  الصحابة  
مدينة اإلسالم الصافية يف  اإليامن  ينابيع  وأغزر  أطيب  آمنني يف  يسبحون  كانوا   ألهنم 

)1( ُيعّد عام الرمادة أشهر أزمة اقتصادية وقعت يف صدر اإلسالم وكانت يف أواخر عام 17هـ وأوائل عام 
18هـ أصاب املدينة وما جاورها قحط ونقص يف املعيشة بسبب قلة األمطار وسمي عام الرمادة لتتابع 

اجلدب حتى حتولت بقايا النباتات إىل ما يشبه الرماد.

)پ  پ    ڀ  ڀ  (
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 والرسول  بني ظهرانيهم نور ورساج وأسوة حسية ومعنوية ونفسية وإيامنية حارضة 
البساطة  به عن كل وحشة تغشاهم، فريبطهم باهلل، كانت حياهتم من  يلوذون  بينهم، 
بدرجة أهنم ال يعلمون ما وراء البحار من جغرافيا األرض القريبة منهم، فكيف بعلوم 
الفلك السحيق والفلسفة والكالم التي تسللت اليوم إىل كل بيت مسلم، ول يصلهم 
بمئات  سبقوهم  ممن  الكالم  وعلم  واملنطق  اليونان  الفالسفة  خماض  من  يذكر  يشء 
السنني، ول يطلعوا عىل ما فتح اهلل به عىل اإلنسان يف عرصنا املعلومايت من علوم وإعالم 
وشبكة عنكبوتية )Internet( يستحيل عىل كل من يسبح يف بحارها اليوم أن )ينتهي( 
عندها  يستسلم  التي  الصحيحة  النهاية  نقطة  وصوله  قبل  التفكري  عن  االنتهاء  ملجرد 
هلل، وهو راٍض كل الرضا، ومن اخلطأ أن يفرض عىل اإلنسان نقطة توقف قبل منتهى 
بأفكاره  التي جيب االنتهاء عندها، وهناك ما حيرك سواكنه، ويعصف  البرشية  النهاية 
املحتقنة يف ذهنه، التي تزداد مع الوقت ورًما وتضخاًم، ولربام عفنًا يتبعه هالك اجلسد 
بأكمله إن ل يتدارك بعالج ناجع، فيسمح له بالوقوف بنفسه عند نقطة النهاية احلقيقية 

دون أن خيرج عن إطار الوحي بحال. 

وإن تعجب فعجب أن يشارك طالب العلم أو العال من حيث يدري، أو ال يدري 
يف تكوين هذه األزمة الفكرية لدى الضحية بتقصريه بواجب البيان، ثم يطالبه بالتوقف 
عن التفكري، ويرتك الضحية وحده يف وحشة قاسية تتصارع داخليًّا مع عقله ومع من 
بأنه قد  التفكري والتساؤل مع إهيام )الضحية(  حوله! كيف يطالب املرء بالتوقف عن 
صباح  عيناه  وتبرصها  مسامعه  عىل  تتدفق  والشكوك  واإلحلاد  الكفر  أنغام  بينام  نجا، 
التوقف  اإلنسان  من  نطلب  أن  يقتيض  اإلنصاف  ومقروًءا؟  ومشاهًدا  مسموًعا  مساء 
أقلية هامشية يف  استثناًء حمدوًدا يصيب  الظاهرة  احتياًطا، عندما تكون هذه  واالنتهاء 
جمتمع يفيض إيامًنا ويقينًا يف غالبيته، كام كان العهد النبوي وعهد اخللفاء الراشدين من 
بعده، أما يف العرص الراهن فال بد أن يتوقف املرء حيث تنتهي قدرته متاًما، ليقف بنفسه 
عىل العجز البرشي أمام عظمة الوجود وأعظم منها عظمة موجده، بحيث ال يتهم أحًدا 

بأنه حرمه فرصة معرفية ممكنة.

 لكن أن تتدفق الشبهات املشوشة عىل تفكري األبرياء هبذا الطوفان الكمي اهلائل 
عامة  عىل  فضاًل  العلامء  قبل  من  مواجهتها  يف  واجتامعي  وسيايس  علمي  ضعف  مع 



41

 الفصل األول: التل للل لتلاس وو لوتلوفلا 

حق  لكل  املتعطشني  األبرياء  وأبناءنا  وبناتنا  أنفسنا  نرتك  لن  احلالة  هذه  ففي  الناس، 
وحقيقة بصدق أن يدركهم غرق االضطراب اإليامين يف بحر جلي من الشكوك واحلرية 
جمردين من سالح الفكر السليم وحصانة اإليامن يف مواجهة هذه األمواج العاتية من 
األفكار املتالطمة، بل املتسللة إىل القلوب كالسم الزعاف ما ُيدخلها يف أنفاق متشعبة 
من القلق واخلوف واهلذيان الداخيل املتفجر واملكبوت بقوة، بينام طوق النجاة قريب 
منهم، بل هو أقرب إليهم من حبل الوريد، ينتظر منا إشارة األمان كي يبوح لنا بفيضان 
من األسئلة املتكدسة يف ذهنه املنيس واملستحيي من خالقه، لسان حاله يريد أن يقول: 
أنا؟ كيف وجدت؟ ما مصريي بعد مويت؟ ما حقيقة الرسل والوحي؟  أدركوين! من 

والبعث والنشور واجلنة والنار، وفوق ذلك كله )اهلل( جل شأنه؟

إن املبالغة يف االحتياط وطرح كلمة )انتِه( وحدها قبل موقعها الطبيعي من سلم 
الفكر ليست عالًجا مناسًبا يف كل الظروف، وعندما نفرتض توقف السائل ملجرد قولنا 
له: )انتِه( مكتفني بزجره يف هذه األجواء املعقدة ويف منتصف الطريق، فإننا قد ترصفنا 
بسذاجة وخداع ال نظري هلام؛ ألنه يف احلقيقة ل ولن ينتهي أبًدا، حتى إن تظاهر بذلك 
)عاقل(  خملوق  ألنه  وذلك  التفكري؛  عن  يتوقف  أال  بقوة  تدفعه  حوله  فالبيئة  جماماًل، 
تعصف به مستجدات تؤثر مبارشة يف العقول، قد يصمت عىل مضض، ويكبت طوفان 
براكينه املتفجرة بداخله، ثم يصطدم ببيئة أخرى أصحاهبا ينطقون بالباطل بكل جرأة 
دون حدود وال قيود، واملجتمع قد أسكت )الضحية( بقوة )األمر النبوي( ومجد تفكريه 
دون أن يزوده ويغذيه بدفاعات احلق التي يدمغ هبا ذلك الباطل، بل إنه قد برجمه عىل 
الصمت حتى عند احلاجة للنطق، وبذلك يقحمه عمًدا يف ساحة االنتحار الفكري بعد 
أن كبله عن اإلمساك بطوق النجاة منها، ملجرد أن املجتمع ممثاًل بأهل العلم، فهم أمر 
منه، وقد خفي  احتياًطا  الذريعة  باب هذه  فبالغ يف سد  فهاًم ضيًقا،  )فلينتِه(  النبي  
ا يف سعيه  عليهم أن هذا الذي يتلمس حبائل احلق قلًقا عىل يقينه باحلقيقة املنشودة جادًّ
بيان ممن  قد يكون خرًيا ممن أسكته، وزجره، وتوىل عنه دون  إليها بصدق،  للوصول 

حيسب أنه حيسن بذلك صنًعا.

*****

)پ  پ    ڀ  ڀ  (
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الطريق اإلى احلقيقة 

قضية فهم الوجود ومآالته ال يمكن رشحها بمجرد تكرار الكتابة عىل صفحات 
الكتب وال بتنميق العبارات البالغية باخلطب واملواعظ، فهناك فرق بني التأليف التقليدي 
من بحث ونثر وقصة وشعر ورواية كام هي عادة غالبية املؤلفني، وبني تتبع عصارة فكر 
اإلنسان املتناثر يف صفحات التاريخ عن أهم أرسار الوجود قدياًم وحديًثا، والتنقل بني 
احلضارات والقارات والزمكان )الزمان واملكان(، ما يفرض عىل الباحث يف هذا األمر 
إلحساسه  نحوها  القارئ  جيذب  للقضية،  جديد  وعرض  متميز،  استثنائي  جهد  تقديم 
عن  يكتب  من  كل  جتد  وهلذا  مبارشة،  األزمة  ومالمسة  واجلدية،  والتجديد  باجلديد 
هذا املوضوع يستهل كتابه بأن هذا زبدة جهد طويل وعصارة فكر متواصل يف التاريخ 
واملنطق والفلسفة واألديان، ويف هذا الكتاب استوجب األمر تتبع وحتري املصادر التي 
الفكر  حمطات  أهم  ملعرفة  منها،  األدنى  باحلد  لإلحاطة  الزمن  من  عقود  إىل  احتاجت 
والفلسفة البرشية، ابتداًء من أوىل مراحل تدوين الفلسفة قبل ما يقارب 600 قبل امليالد 
وإىل يومنا هذا، لتتبع مسار الفكر اإلنساين حيال حماولة فهم هذا األمر مثار اجلدل قدياًم 
وحديًثا بجميع مالبساته ما أمكن ذلك، ومعرفة توقيت وكيفية دخول فالسفة املسلمني 
عىل اخلط، وهل كانوا يف حاجة إىل ذلك من أجل عالج ما عندهم أم كان جمرد حماكاة 
غموض غريهم وخماطبتهم بلغتهم، وكيف أثَّروا أو تأثروا بذلك، مع تسليط الضوء عىل 
إدراك مجال الوحي املسعف للبرشية عرب التاريخ واملنقذ هلا من كل مأزق معريف عن عال 

الغيب الذي ال تطمئن النفوس، وال تتوازن النفسيات إال باإليامن به.

الذي ل يكن توجيًها وال  لقد كان هذا هو اهلدف األسايس من نرشهذا اجلهد   
إرشاًدا لك - أهيا القارئ الكريم - ول يكن اهتاًما وال تشكيًكا يف إيامنك، ولكنه من 
أجل إدخال مزيد من األنس عىل قلبك املؤمن أصاًل مهام تغّشاك من قلق طبيعي عابر، 
انطالًقا من إخالص املحب املشفق الذي يريد مشاركتك اهلم واألنس نفسه، األخ الذي 
يريد أن يستأنس بك كام تستأنس به، ويفرح بإيامنك كام تفرح بإيامنه، يريد أن خيترص 
عليك طريًقا طوياًل من البحث والتحري املضني الذي تكرر مع اآلالف ممن سبقونا، 
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وسلكه العال واملتعلم والفيلسوف واملفكر والفقيه واألديب، وكلهم انتهوا إىل النهاية 
أيًضا  بعدنا إال هبا  ينتهي من  أنتهي بغريها، ولن  التي سأبدأ هبا معك هنا ولن  نفسها 

وهذا التحدي قائم إىل األبد؛ ألننا يف هذا الوجود عاجزون ولسنا بمعجزين: )ې  
ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ   ۈئ( 

]العنكبوت: 22[. 

إنني معك يف املركب نفسه، سأنعم وستنعم - بإذن اهلل - بالسعادة والطمأنينة يف 
احلياة األوىل ويف اآلخرة، وستصل إليها بسهولة ويرس ما دمت تقرأ صادًقا متجرًدا يف 
حتري احلق بقدر املستطاع، بعد أن تسمو بنفسك فوق تعقيدات هذه احلياة الفانية التي 
غالًبا ما حتول بينك وبني الوصول إىل احلقيقة، ليكن احلق ضالتك التي تبحث عنها بغض 
النظر عن مصادره، فال تنشغل عن جوهر املوضوع الوجودي بأشياء هامشية، كشكل 
النفوس من ضغائن  ما يف  نارشه، وال  الكتاب، وسرية مؤلفه، وتوقيت نرشه، وموقع 
وأشياء صغرية، عادة ما تصبح عقبة أمام فهم هذا األمر اجللل، فتحول بينك وبني تلقي 
الفائدة املرجوة منه بتوفيق اهلل، فاألمر أكرب من ذلك بكثري، واحلق ضالة املؤمن، وال يالم 
يف البحث عنه يف كل مكان، وقد قبله نبي من هدهد)1(، وأقره سيد البرش من شيطان)2(، 
إنه احلق املبني الذي يبحث عنه كل صادق أمني، ثم تذكر أنك أمام حياة مليئة بالغرائب 
واملفاجآت التي توجب عليك اللجوء إىل اإليامن وترتيب أولوياتك يف حياتك عاجاًل، 
فال ترتك املهم، ولكن ال يشغلك عن األهم، ولتعلم أن الدنيا ومجيع مشكالهتا حطام 
زائل سوف ترتكه وراءك عند املوت، فتدخل بروحك عامًلا جديًدا أنت اليوم يف أمّس 

احلاجة إىل شحن الزاد واالستعداد للرحيل إليه، ومعرفة ما يطمئنك فيه.

*****

: )ک  گ    گ     گ  گ(    ]النمل: 28[ بعد أن قال له اهلدهد: )ېئ  ېئ   )1( إشارة إىل قول سليامن 
ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ( ]النمل: 22[.

)2( إشارة إىل قول النبي  أليب هريرة يف احلديث الذي رواه البخاري )2311(: »أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب.. تعلم من ختاطب منذ ثالث لياٍل يا أبا هريرة؟ قال : ال قال: ذاك شيطان«.

)پ  پ    ڀ  ڀ  (
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ليس اهلدف من الغوص يف أحاديث النفس تطبيعك عىل أمر واقع ال حيلة يل وال 
لك معه، وال إلثبات هدايتك أو ضاللك، ولكن ورب الساموات السبع ورب العرش 
العظيم إنه إلخبارك باحلق واحلقيقة وبأنك لست وحدك أبًدا يف مواجهة هذا الكم من 
حتمله،  الذي  اإليامن  بنعيم  واستمتع  روعك،  من  فهدئ  الطبيعية،  الفطرية  التساؤالت 
واشكر املنعم عىل ذلك، وتذكر دائاًم أنك خلقت عاقاًل يفكر بعقله، ومن ثم فتلك نتيجة 
طبيعية حتمية للعقل الذي حتمله، فانعم بالطمأنينة مع ربك الرمحن الرحيم ودع عنك 
هذا القلق، واعلم أنه يستوي عند مواجهة هذه التساؤالت من يملك احلد األدنى من 
األهلية والفطنة مع من يملك أعىل درجات الذكاء، فالكل عاجز أمامها، كام سنرى من 
شواهد التاريخ واعرتافات عباقرة العال بأهنم قارصون بحكم ناموس خلقهم ووجودهم 
عن معرفة ما ل خيلقوا ملعرفته مهام كانت درجة حتدي املكابرين والرافضني هلذه احلقيقة.

 لقد كان أبوحامد الغزايل)1( يف أول حياته أنموذًجا حقيقيًّا ألمثاله من بعض الشباب 
ا وبقوة مع أنفسهم، املتلمسني لإلشارات اإلرشادية عىل طريق  والشابات املتسائلني فطريًّ
اليقني املنشود، يقول عن نفسه: »وقد كان التعطش إىل درك حقائق األمور دأيب وديدين من 
أول أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة من اهلل وضعتا يف جبلتي ال باختياري وحيلتي، 
حتى انحلت عني رابطة التقليد، وانكرست عيل العقائد املوروثة عىل قرب عهد الصبا، إذ 
رأيت صبيان اليهود ال يكون هلم نشوء إال عىل التهود، وصبيان النصارى ال نشوء هلم إال 

عىل التنصري، وصبيان املسلمني ال نشوء هلم إال عىل اإلسالم()2(.

)1( هو أبوحامد الغزايل ابن حممد بن حممد بن حممد بن أمحد )1058- 1111م( املوافق )450- 504هـ( 
ولد بقرية غزالة يف خراسان وهو عال وفقيه وفيلسوف من أشهر الفقهاء الذين قرؤوا يف الفلسفة واملنطق 
كان حريًصا عىل العلم والبحث عن احلقيقة وقد اتبع منهًجا عقليًّا وهو صاحب العبارة الشهرية: »الشك 
أول مراتب اليقني« والتي ال يوافقه عليها من يؤكدون أن اليقني الفطري حيصل بفضل اهلل دون حاجة 
للشك، وقد تأثر بفلسفته الفيلسوف الفرنيس ديكارت بعد تسعة قرون: )أشهر فالسفة التاريخ، جمدي 

كامل، الطبعة األوىل، 2013م، ص102(.
)2( املنقذ من الضالل، أبوحامد الغزايل، حتقيق: مجيل صليبا وكامل عياد، دار األندلس، بريوت، ص81.
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الفكر،  تدرج يف خوض غامر  فقد  بالغزايل،  اخلاصة  املنهجية   وانطالًقا من هذه 
عىل  والرد  الشبهات  درء  يف  اإلسالم  حجة  بعد  فيام  أصبح  حتى  ثابًتا  نفسه  وجاهد 
املشككني واملنطقيني، لقد بدأ القراءة يف الفلسفة عام 484هـ وهو يف الثالثينيات من 
املوروث،  تراثه  إىل  بريبة  ينظر  جعلته  طارئة  أزمة  يف  وأدخلته  أفكاره،  فغريت  عمره، 
وبني  بينهم  الصامت  الرصاع  عن  يفصحون  ال  الذين  الناس  من  الكثري  كحال  حاله 
الغزايل،  أعلنها  كام  االستنفار،  إعالن حالة  إىل  والذين حيتاجون  اهلل،  مع  تأدًبا  ذواهتم 
الكالم  علم  أطراف  من  االقرتاب  جمرد  يكفي  ال  إذ  العميق،  بالبحث  األزمة  وجتاوز 
أن هذا  يتبني  ما  الغوص يف أعامقه، لكن رسعان  والفلسفة عىل عجلة من األمر دون 
إىل  بقوة  دفعه  ورعب  خوف  عنه  نتج  له  إنذار  جرس  بمنزلة  كان  الغزايل  عند  الشك 
النظر العقيل احلر الذي قاده إىل يقني إيامٍن جتاوز شخص الغزايل إىل أن استنار منه غريه.

 وقد وصف الطريق إىل ذلك اليقني بقوله: »إن من ل يشك ل ينظر، ومن ل ينظر 
إال  لإلنسان  خالص  وال  واحلرية،  والضالل  العمى  يف  بقي  يبرص  ل  ومن  يبرص،  ل 
غاية  يف  هلم  قراءته  بداية  يف  حريوه  الذين  للفالسفة  وصفه  كان  وقد  باالستقالل«)1(، 
الدقة، إذ قال يف وصفهم: »إن الفالسفة حيكمون بظن وختمني من غري حتقيق وال يقني 
يف األمور اإلهلية، لكنهم يومهون الناس أن علومهم اإلهلية متقنة الرباهني مثل العلوم 

احلسية واملنطقية«)2(.

 وهذا الذي حدث للغزايل يف بداية حياته قد حيدث مع أي إنسان ذي بصرية يتعمق 
ا بمعنى الشك املحري، بقدر ما  يف التأمل والتفكري يف بداية الطريق، وال يسمى ذلك شكًّ
يمكن وصفه )بوخزة( تنبيه ويقظة كي يأخذ اإلنسان حذره، ويتحصن إيامنيًّا، وحيتاط 
من مواضع اخلطر، وحيكم السيطرة عىل إدارة اجلدل بينه وبني نفسه يف ذلك السجال 
الرسي عىل املرسح الداخيل، ومما يؤكد ذلك اخلامتة التي ختم هبا الغزايل حياته، حيث 

)1984م(،  األوىل،  الطبعة  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  بدوي،  عبدالرمحن  الفلسفة،  موسوعة   )1(
اجلزء الثاين، ص83.

)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص84.
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تفرغ لتالوة القرآن ومصاحبة القلوب الطيبة واجللوس للتدريس والصيام والتهجد، 
إذ ل جيد يف سواها من العلوم ما يستحق أن خيتم به حياته)1(.

 وهكذا بمجرد قليل من التأمل ستكتشف أنك لست وحدك أبًدا أمام أمر قدري 
األديان  وأتباع  احلضارات  خمتلف  يف  ومرصوًدا  البرشي،  التاريخ  مر  عىل  ظاهًرا  كان 
أنك  ملجرد  ذاتك  أمام  وحدها  فتجرمها  نفسك،  تظلم  أن  املقبول  غري  ومن  املختلفة، 
أسباب  عن  باحًثا  احلقيقة،  نحو  اإلجيايب  املعريف  الشغف  هبذا  هترول  طبيعي  إنسان 
الطمأنينة، وقلًقا عىل ما معك من اليقني خوًفا عليه، يقول )بسكال()2(: »هناك صنفان 
من الناس جيوز أن نسميهم عقالء، وهم الذين خيدمون اهلل جاهدين؛ ألهنم يعرفونه، 
والذين جيّدون يف البحث عنه؛ ألهنم ال يعرفونه«)3(، ويقول أيًضا: »نحن نعرف وجود 
ونجهل  الالمتناهي،  وجود  ونعرف  مثله،  وممتدون  متناهون  ألننا  وطبيعته؛  املتناهي 
يدرك  ال  اهلل  فوجود  وعليه  مثلنا،  حدود  له  ليس  لكن  مثلنا،  امتداد  ذو  ألنه  طبيعته؛ 
ديكارت()5(  )رينيه  اخترص  وقد  الدين«)4(،  أو  بالوحي  ولكن  بالقلب  وال  بالعقل 
رحلته الطويلة مع الشك أن قال يف هناية املطاف: »إن اهلل حقيقة، وكامل، وال يمكن 

تصوره«)6(.

)1( هتافت الفالسفة، أبوحامد الغزايل، املكتبة العرصية، صيدا، ص26.
)2( بليز بسكال Blaise Pascal )1623- 1662م( املوافق )1032- 1072هـ( ريايض ومفكر فرنيس ولد يف 
كليمرون يف فرنسا كان والده عامًلا بالرياضيات وكان يبكي من عالمات الذكاء عىل ابنه الصغري النابغة 
فعاهد نفسه أن يعلمه بنفسه وأال يعلمه شيًئا حتى يبن له فائدته يرى أن وجود اهلل ال يعرف إال بالوحي 
وهو صاحب عبارة: »أهيا اإلله العادل إن العال ل يعرفك ولكني عرفتك«: )موسوعة الفلسفة، بدوي، 

اجلزء األول، ص353، وتاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، ص90(. 
)3(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص132.

)4( موسوعة الفلسفة، عبدالرمحن بدوي، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، الطبعة األوىل، 1984م، اجلزء 
األول، ص355.

)5( رينيه ديكارت René Descartes )1595- 1650م( املوافق )1003- 1060هـ( فيلسوف فرنيس كبري، 
ويعّد رائد الفلسفة يف العرص احلديث وهو األب الروحي للثورة الفرنسية وكان عامًلا بالرياضيات ابتكر 
واملثايل:  الذايت  التقليد  فيلسوف  بأنه  ويوصف  )التأمالت(  كتاب  كتبه  أشهر  ومن  التحليلية  اهلندسة 

)موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص488(.
)6(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص59.
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أو  االتفاق  حقنا  ومن  وبياهنا،  احلقيقة  هذه  تقرير  يف  كثرية  الفالسفة  وأقوال   
االختالف معهم، لكننا ال نحتاج إىل هذه الشواهد منهم يف هذا السياق، والسبب أننا 
الربرة، هم  الوحي، واملتصلني بمالئكته  باهلل عن طريق  املوصولني  الرسل  أن  وجدنا 
أيًضا كام نسأل، وجيهرون بسؤاهلم، بل ويسألون اهلل سبحانه وتعاىل مبارشة!  يسألون 
نعم، جيب أن تدرك هذه احلقيقة بأهنم ال يسألون اخللق كام هو احلال معنا، بل يسألون 
اخلالق األعظم الذي اصطفاهم، وأوحى إليهم عالنية، وأيدهم بآيات تتىل وبمعجزات 
تقبل اجلدل، وبالطبع فال مزايدة عىل مرشوعية تساؤالهتم؛ ألهنم يفكرون تفكرًيا  ال 
ا ال خيرجهم قطًعا من مقام االصطفاء عند اهلل، وال يقارهبم من درجات الشك  برشيًّ
معاذ اهلل؛ هلذا حتمل مني - أهيا القارئ الكريم - تكرار التذكري والتطمني عندما أقول 
أن  اخلالق  وادع  مرتفع  وبصوت  احلق  عن  بحًثا  وتساءل  واسأل،  أبًدا،  تقلق  ال  لك: 
هبم،  وتقتدي  الرسل  تبع  أنت  بخري،  فأنت  املستقيم،  الرصاط  عىل  وحيفظك  هيديك 

وربنا وربك الرمحن الرحيم.

*****

الأنبياء ي�ساألون اهلل! 

ليست  البرش، هذه  اهلل، وتساءلوا كام تساءل غريهم من  أنفسهم سألوا  األنبياء   
ادعاءات عابرة هبدف التعزية واملواساة بقدر ما هي كشف حلقائق ناصعة وثقها الوحي 
نفسه، والوحي نور يوثق لإليامن، ويدعو إليه، وال يقدم للشك، وإنام حيذر منه، فهذا أبو 
األنبياء إبراهيم  الذي وصفه اهلل باألمة القانت احلنيف املسلم األواه احلليم؛ لقوة 
إيامنه ويقينه، وجد نفسه يف حلظة ما يسأل ربه عالنية: )ٻ  ٻ  پ  پ  پ( 
]البقرة: 260[ إنه يسأل ربه وهو نبي يوحى إليه! إنه يسأل سؤااًل رصحًيا واضًحا معلنًا ال 

احلياة  يتىل علينا مدى  قرآًنا  يسأل سؤااًل جعله ريب وربك  إنه  فيه وال غموض،  لبس 
ملا يف صدري وصدرك،  منه شفاء  نؤجر عىل تالوة حروفه، ونستخلص  بل  البرشية، 
تقدم  بل  مطلًقا،  والزجر  التعنيف  عن  بعيدة  هادية  سلسة  اإلهلية  اإلجابة  جاءت  لقد 
بني يدهيا ببلسم طمأنينة وأمان بأن هذا ال يتناقض مع اإليامن، ولكن إعالنه رضوري: 
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)ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ (  ]البقرة: 260[ واهلل تعاىل وحده هو من يعلم 
صدق إيامن إبراهيم، ولكنه سؤال للهداية والتوجيه ملن بعده بأن هذا السؤال طبيعي 
مقومات  الستكامل  احلسية  التجربة  إىل  أحاله  ثم  اإليامن،  يف  قادًحا  وليس  ومرشوع، 

)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ    الطمأنينة: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ( ]البقرة: 260[.

 وحتى بعد أن حتقق هذا الربهان احليس القاطع يف االستدالل، وحتققت الطمأنينة 
ربه  من  األمر  فجاءه  التثبيت،  من  مزيد  إىل  أيًضا  حمتاًجا  إبراهيم   كان  املنشودة، 
اهلل  عزة  باستذكار  أكثرها  وما  قادمة  تساؤالت  من  أمامه  يستجد  ما  كل  مع  ليتعاطى 
وحكمته: )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ( ]البقرة: 260[، بعد أن رأيتها أتتك سعًيا يا إبراهيم، 
اإلنسان،  يعلمه  فيام  حمصورة  ليست  الوجود  يف  والقوانني  النواميس  أن  لديك  وثبت 
ويدركه حسيًّا يف دنياه هذه، وأن القدر الكوين ليس حمصوًرا بنظام وقوانني الدنيا التي 
منها انتقال الكائن احلي من احلياة إىل املوت فقط، اعلم أن هناك قوانني ونواميس كونية 
أخرى فيها ينتقل الكائن من املوت إىل احلياة، متاًما كام ترى نواميس حياتك الدنيا تنقل 
األحياء إىل املوت، فالقادر عىل هذه قادٌر عىل تلك، وتلك حياة أخرى هلا أجل، فاجعل 
ما يعرتضك يف حياتك، وال تطلب مزيًدا من األدلة احلسية،  التجربة معياًرا لكل  هذه 
وال تنتظر أن تتكرر مع كل تساؤل، وكام رأيت إتياهنا لك سعًيا بعد أن ذبحتها، وقطعتها 
خالف املألوف يف حياتك، فإن عامًلا آخر بل عوال أخرى ال تعلمها، وال تعلم قوانينها 
لكن اهلل يعلمها قائمة، أو ستقوم بأمر اهلل واختياره، هلا أيًضا نواميسها اخلاصة التي قد ال 
تتفق أبًدا مع عاملك الدنيوي، فآمن واستسلم، واعلم أنك أمام خالق عزيز ال يعجزه يشء 
وال غالب له، وحكيم يضع األشياء يف مواضعها، خطاب إلبراهيم، ولكنه للناس مجيًعا.

 أما موسى  فقد رفع سقف املسألة إىل أقىص حد ممكن أن يطلبه خملوق من 
خالقه، حني طلب من اهلل أن يمكنه من رؤيته )ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ ( ]األعراف: 143[ 
وألن البرش ل خيلقوا قادرين عىل استيعاب ما فوق قدراهتم من املخلوقات من عميق 
أرسار اخللق كبريها وصغريها، فكيف واألمر طلب رؤية خالق املخلوقات كلها، طلب 
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)ۈ  ٴۇ  ۋ(  اهلل:  من  اجلواب  الدنيا، جاءه  يف  بحال  يتصور  ال  وحتقيقه  ا  جدًّ كبري 
]األعراف: 143[  فأنت يا موسى، يف هذه الدنيا خملوق ضعيف، وكل ما متلكه من قدرات 

برشية غري مؤهلة للنظر إىل اخلالق، ولكن انظر إىل خملوق مثلك له صفات أقوى منك، 
ل يثبت هو اآلخر عىل الرغم من أنه أشد منك بأًسا وصالبة وثباًتا، وهو اجلبل لتقريب 

ائ   ائ    ى   ېى   ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ    ۅ     )ۋ   اإلجابة: 
ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ  
ىئ( ]األعراف: 143[ فإذا ل يستقر اجلبل مكانه فكيف بعني البرش، وما هم عليه 
من قدرات حمدودة، وهذا الذي حصل جلبل جلب الصعقة إىل موسى، فأغمي عليه 
؟! إهنا آيات بينات ألويل  من هول ما رأى من خملوق مثله، فكيف له برؤية اخلالق 
األلباب ختاطب العقالء مؤكدة عىل هذه القاعدة املحكمة )عدم إدراكنا لليشء ال يعني 

عدم وجوده(، فسبحان َمْن وجوُده ال حيتاج إىل إدراكنا. 

 ل يقترص األمر عىل إبراهيم وموسى، فهذا سيد األولني واآلخرين وإمام املؤمنني 
واملتقني وصفوة اخللق أمجعني حممد  خياطبه القرآن بنص رصيح ال حيتمل التأويل، 
بعد أن قص عليه من قصص األنبياء من قبله، وكرر أنباءها يف سورة هود تكراًرا عجيًبا 
مثرًيا جعله  يصف ذلك بقوله: »ش لً يب مود وأخواهتا«)1(، من قوة تأثره باخلطاب 
القرآين املكي، ومع هذا ل يكتِف الوحي بذلك، بل خاطبه بعدها منبًها ومذكًرا بقوله 

چ   چ    چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     )ڦ   تعاىل: 
ڇ  ڇ  ڇ  ( ]هود: 120[. ثم قال له أيًضا يف سورة يونس وبعد تكرار تلك 

القصص ولكن بعرض خمتلف: )ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]يونس: 94[.  

بن حممد  رسوله  عىل  اهلل  أنزله  الذي  الرباين  التثبيت  خطاب  أيًضا  معي  تأمل    
، يقول له ربنا عن الوحي الذي يوحيه إليه مبارشة: )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ   عبداهلل 
ہ   ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ( ]فصلت: 43[، ويذكره بأن هذا 

)1( احلديث: عن عقبة بن عامر  أن رجاًل قال: يا رسول اهلل ِشْبَت! قال: »ش لتلي موٌد وأخواهتا«. أخرجه 
الطرباين يف الكبري )286/17-287( وإسناده حسن.
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الوحي ما هو إال استمرار ملن كان قبله من املرسلني: )  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   
پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
كان  لقد   ،]163 ]النساء:  ڤ(  ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
النبي العظيم، وهو املصطفى يف حاجة إىل كل هذا اخلطاب التثبيتي وغريه من اخلطابات 
املطمئنة له، بل يصل األمر أحياًنا إىل ذكر ما يستدركه القرآن عليه، ففي موضع آخر 

)وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   الباطل:  الركون ألهل  بتثبيته وحفظه من  يقول اهلل ممتنًّا عليه 
ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]اإلرساء: 74[ فهل كان النبي العظيم يف ضعف أو شك 

أو حرية من أمره حتى تتنزل عليه هذه اآليات الشافيات له ولنا من بعده؟ حاشاه 
تأجيلها  املخاطرة يف  يمكن  التثبيت ال  االستبيان ورضورة  مقام  أن هذا  تأكيد  لكنه   ،
وكتامهنا، وأن األمر الذي قد تتذمر منه أحياًنا، وترتدد يف طرحه للنقاش هبدف احليطة 
احلق  إىل  يوصلك  لكي  رضوري  فطري  طبيعي  أمر  هو  إنام  احلق،  صفوة  تعكري  من 
املبني، وأن ربنا الرمحن معنا دائاًم نحبه وحيبنا، فلن يضيع إيامننا وهو أرحم بنا من أنفسنا 

ووالدينا والناس أمجعني، )فدع القلق، ومتتع باإليامن(.

، حني أرشده اهلل بعد الربهان إىل مزيد من اإليامن  وكام كان احلال مع إبراهيم 
)ٹ  ٹ  ڤ(  اليقني:  الساموات واألرض هبدف  والتقوى، وأراه ملكوت 
له، والوحي  فبعد هذا االصطفاء   ، اخللق  أيًضا مع أرشف  املشهد  تكرر  ]األنعام: 75[ 

عليه  وتكرارها  جاءته،  التي  األنبياء  بقصص  وتذكريه  له،  املؤيدين  واملالئكة  عليه،  املتنزل 
للتثبيت واملواساة، تطلب األمر أيًضا أن يتبعها الرمحن بجرعة تثبيت وتطمني إضافية )خاصة( 
هذه  ]79 ]النمل:   ) ٹ   ٹ   ٿ    ٿ    ٿٿ   ٺ   )ٺ   بقوله:  ذلك  كل  بعد  خاطبه   حني 
ا، والتي تم اقتباسها لتكون عنواًنا هلذا الكتاب،  اآلية التي هتز القلوب والوجدان هزًّ
إهنا كالم  العظيمة وحدها،  اآلية  نستنبطه من هذه  أن  يمكن  مما  الكتاب كله جزء  بل 
باملبني،  بوصفه  أيًضا  والتأكيد  ثالًثا،  احلق  أنه  والتأكيد  ثانًيا،  لنبيه  اهلل  وأمر  أواًل،  اهلل 
واخلطاب ألفضل اخللق أمجعني، فيا أهيا املؤمن املحب، تفكر وتدبر هذا األمر جيًدا، 
خلقه  وصفوة  اهلل  رسل  مع  ا  جدًّ طبيعيًّا  هكذا  األمر  كان  وإذا  أبًدا،  وحدك  فلست 
املؤيدين بالوحي واملالئكة، أفال يكون طبيعيًّا مع من هم دوهنم من عامة الناس أمثالنا 
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الذين سوف تسعهم رمحة اهلل، والذين ما كان اهلل ليضلهم بعد إذ هداهم، وما كان اهلل 
ليضيع إيامهنم فضاًل منه ونعمة: )ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڱ  ( ]البقرة: 143[.  

إهنا البرشى الصادقة لك واحلال كذلك باألمان والتهنئة عىل ما معك من يقني 
بل  حولك،  وحتس  وتسمع  ترى  فيام  وحدك  ولست  مجيًعا،  األمة  مع  وبأنك  وإيامن، 
بمن  البرش  بقية  مثل  مثلك  )إنسان(،  اهلل  التي خلق  بطبيعتك  أنت هكذا ألنك هكذا 
فيهم األنبياء املصطفون، لكننا يف حاجة مجيًعا إىل التذكري هبذا اخلري واحلق إلزالة بعض 
الغبش والغشاوة، وجتديد رسم الصورة اإليامنية الواثقة أمامنا مرة أخرى، ولنعلم أنه 
إليه  إيامننا، فلن نصل إىل يقني مطلق يف اإلدراك العقيل مثل ما نصل  مهام اجتهدنا يف 
باإلدراك احليس، يعني مهام بلغ إيامننا فلن ندرك حقيقة امللك جربيل وشكله وصورته، 
والنار  اجلنة  حال  نتخيل  أو  ونعيمه،  القرب  عذاب  أو  الشياطني،  أو  الشيطان  حتى  أو 
كام هي يف احلقيقة، يستحيل ختيل ذلك يف متناول التصور البرشي الكامل، كام لو أننا 
عوال  عن  نتحدث  إننا  والفيل،  والوادي  واجلبل  النخلة  شكل  اخلمس  بحواسنا  نرى 
فوق قدراتنا، إال ما أخربنا عنها الوحي فقط، فلننتفض من حلظتنا هذه عىل الوساوس 
واألوهام، ونخلص من هذه األعباء الفكرية الثقيلة الناجتة من خلل يف التصور وقصور 
يف التفكري، فلم نكلف بأكثر من اإليامن بالغيب، أي التصديق باخلرب، وانتظار تأويله 

يوم يأيت تأويله يوم القيامة فقط.

إنه ال تعارض بني هذا اإليامن املجرد وبني حماوالت فهم ما يمكن اإلحاطة به من 
الوجود حولنا وفق ما يرسه لنا من أدوات حسية وعقلية، ففي حميطنا أعراف وحقائق 
وجودية يقينية بحتة، ممكن أن تكون مفاتيح ملزيد من املعرفة اإلنسانية املمكنة يف الدنيا 
األوىل،  فئات:  أربع  إىل  تصنيفها  ويمكن  فطرته)1(،  من  اإلنسان  علمها  وقد  فقط، 
من  أكرب  األربعة  إن  قولنا:  مثل  حمًضا،  يقينًا  أصبحت  التي  املحضة  العقلية  األوليات 
ا كاستدارة  الثالثة، واليشء ال يكون قدياًم وحديًثا مًعا، والثانية، حمسوسات واضحة جدًّ
الشمس والقمر ونورمها، والثالثة، املحسوسات مع قياس خفي، وتسمى املجريات، 
نشعر  ل  بينام  الرضب،  عند  باألل  نشعر  ألننا  يقينًا؛  احليوان  يؤل  الرضب  أن  كمعرفتنا 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص640.
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يقينيات تم استنباطها بواسطة اإلنسان كقولنا:  بشعور احليوان عند رضبه، والرابعة، 
االثنان ربع الثامنية، وهكذا)1(، وهذه األصناف كلها متعلقة بقوة العقل وإدراك احلواس 
مًعا، وذلك ال يمكن تطبيقه وال اتباعه للوصول إىل يقني اإليامن بالغيب الذي هو مناط 
ال  آخر،  نوع  من  يقينًا  اإلنسان  من  املطلوب  فكان  الوجود،  هذا  يف  لإلنسان  االبتالء 
االستئناس  مع  الوحي  خلرب  املطلق  التصديق  إنه  الدنيوية،  املسلامت  هذه  عليه  تنطبق 
باآليات والرباهني احلسية للتقريب والفهم، إن تيرس ذلك دون االعتامد عليها وحدها، 
مع إسناد كل ما استعىص فهمه عىل البرش إىل اهلل وحده انتظاًرا للقائه  يف يوم تصبح 
مجيع الغيبيات املحرية للعقول يف الدنيا يقينيات شاهدة واضحة مدركة بل أكثر يقينًا من 

تلك األصناف األربعة السابقة، وهذا خيار ال بديل عنه. 

*****

! ٌ ل�ست �سريًرا وغريك خريرّ

هذه  منحك  أن  عليك  اهلل  نعمة  تدرك  أن  بد  فال  هذا،  إيامنك  إىل  تطمئن  عندما 
الشجاعة والصرب يف حياتك وأنت وحدك )تتقاتل مع الفكر والضمري داخليًّا( للدفاع 
عن حصن اإليامن يف مواجهة هذه التساؤالت املالزمة لك، التي عادة ما يصحبها قلق 
بأن حتملها فوق طاقتها وفوق تكليفها عندما تتصور  النفس  ينبغي ظلم  ورعب، فال 
وكأنك وحدك مستهدف بالسوء والضالل املبني بعد أن أحاطت بك الشياطني، أو أنك 
تتأرجح عىل حافة اهلالك، وختشى أن ختطفك الطري أو هتوي بك الريح يف مكان سحيق، 
أو أنك )رمز( الرش والشك يف الكون ومن سواك هم )رموز( اخلري والنقاء واإليامن 
البتسمت،  أدركته  أنك  لو  ما  العظيم  اخلري  من  فيك  كال،  ثم  كال  والطهارة،  واليقني 

وبقيت مبتساًم حتى متوت مبتساًم سعيًدا بفضل اهلل.

بتلك الصورة املجحفة، وليس وجودك هبذا الغموض   قطًعا أنت لست رشيًرا 
السوداوي واخلوف والتيه الذي حتدث به نفسك أحياًنا مهام كانت درجة إيامنك، ولئن 

)1( أسس اليقني بني الفكر الديني والفلسفة، جملة املعرفة، ملف العدد 174، تاريخ 1430/10/10هـ.



56

قَدَره فوق طاقة  الناس قد ضلوا، وهلكوا هالًكا حقيقيًّا، فهذا أمر  وجدت فريًقا من 
البرش، حتى إن كان باختيارهم، ولست مسؤواًل عنهم بقدر ما أنت مسؤول عن إنقاذ 
نفسك بنفسك أواًل، وحرصك عىل أال تكون منهم، علاًم بأهنم ال يشكلون نسبة معتربة 
البرشي، وكلنا مأمورون  التاريخ  الناس عرب  املؤمنني من  بالسواد األعظم من  مقارنة 
باحليطة واحلذر، ولكنك ختطئ عندما تظن بربك هذا الظن السيئ وأنت املحتاج إليه، 
وهو غني عنك متام الغنى، عليك أن تعلم أن رمحته الواسعة لكل يشء ال يمكن معها 
أن تعيش أهيا العبد الضعيف، هبذا القلق املفزع حول رس وجودك ومآالتك بعد مماتك، 
ال  أمجعني  اخللق  عىل  متدفق  مطلق  بخري  أذكرك  فإين  اهلل  برمحة  ونفيس  أذكرك  عندما 
يمكن وصفه، ولك أن تتخيل سعة رمحته، وهو يويص الوالدين بأوالدمها! تأمل جيًدا! 
هل حيتاج والد أو والدة أن يوصيهام أحد بولدمها! لوال أن املويص أرحم منهام به، هذا 

)گ   للوالدين:  يقول  منهام  بنا  أرحم  الواحد األحد )سبحانه( وهو  األحد هو 
]النساء: 11[ إن هذا الرمحن الرحيم بنا هو الذي خلقنا، وأخربنا،  گ   گ  ڳ( 
يف  العظيم  واألجر  الدنيا  يف  الطيبة  باحلياة  بل  والغفران،  بالرمحة  ووعدنا  وطمأننا، 

گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   )ڈ   اآلخرة: 
اخلري  هذا  نستحرض  أال   ]97 ]النحل:   ) ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   

العظيم، عندما متر بأحدنا عاصفة عابرة من الوسوسة الزائفة؟  

أمور  ملعرفة  تعطشك  شأن  من  تقلياًل  يعني  ال  اإليامنية  الطمأنينة  هبذه  تذكريك   
أقّضت  التي ربام  املتزامحة عىل عقلك بصمت،  التساؤالت  بتلك  الغيب، وال تساهاًل 
مضاجع األولني واآلخرين الذين حاولوا االقرتاب من فك شفرة أرسار الوجود بعيًدا 
سوى  الغيب  بعلم  يتعلق  ما  كل  إىل  ويسكن  يطمئن،  ول  ينجحوا،  فلم  الوحي،  عن 
أولئك املؤمنني باخلالق، الذين صّدقوا خربه الواصل إليهم عن طريق الوحي، فارتاحوا، 
وأراحوا، وعاشوا بسعادة ويقني ورخاء واسرتخاء، ولكن ال بد من وضع ما يدور يف 
أيًضا من طمأنة من  الطبيعي دون خوف، وال بد  نفسك مهام كان حجمه يف موضعه 
يعتقدون أهنم هالكون ملجرد تعرضهم هلذه التساؤالت، وهم يف حقيقة أمرهم مؤمنون 
باهلل حق اإليامن، لكن جيب التصدي بشجاعة هلذه الرهبة السلبية القاتلة عند بعضنا من 
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ا يف عال الواقع؛ كي نبقى عىل إيامننا ويقيننا  املجهول يف ذهنه مما هو ليس بمجهول حقًّ
سعداء حتى يأتينا اليقني الذي هو آٍت عىل اجلميع ال حمالة.

ا لو أنك أهيا اإلنسان،  إن أمر اإليامن باهلل وفهم الوجود كله من حولك يسري جدًّ
استشعرت حجمك الطبيعي بني املوجودات املعلومة فضاًل عىل غري املعلومة، وتأملت 
ال  الذي  العظيم  خلالقك  أمرك  وسلمت  استسلمت،  ثم  ووجودك،  ومكانك  زمانك 
ند له وال رشيك وال شبيه، دون أن تكابر أو جتادل بغري علم يف أمور ل ولن يدركها 
أنك عبد ضعيف  الروحي، عندما تدرك  خملوق، وبعدها قطًعا ستصل إىل االستقرار 
أما  يشء،  كل  عىل  القادر  القيوم  احلي  املتني  القوي  العظيم  سيده  أمام  وفقري  يموت، 
حيث  جمال،  أضيق  يف  حمصورة  فهي  العقول،  بعض  عىل  األمر  هذا  استساغة  صعوبة 
ُيوجد الضالون يف بيئة العناد واملكابرة التي بسببها سقط صانع األصنام )آزر( مع أنه 
والد النبي إبراهيم، وللسبب نفسه أيًضا غرق )ابن نوح(، وهلك )أبوهلب( عم رسول 
، ومات )أبوطالب( عىل الرشك، وهم عند منبع اإليامن الصايف مبارشة، وأولئك  اهلل 

هم الضالون الذين ل تنفعهم قرابتهم بمن حيملون مشعل النور البرشي.

أنت لست رمًزا للرش، وال عنوان اهلالك والضالل يف هذا الكون، كال، وال أنت 
مادة الشك والتيه والريبة، بل أنت عكس ذلك متاًما، أنت املؤمن املجاهد مع نفسك 
ا ليتجىل لك اليقني املنشود وسط قلق واضح عليه، فأبرش واستبرش وأنت تعيش هذه  رسًّ

املجاهدة بأنك يف اهلداية أصاًل، وسيهديك اهلل إىل طريقها بإذنه تعاىل: )ڻ   ڻ  
ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ( ]العنكبوت: 69[ وأعظم سبيل من هذه السبل 
هو سبيل اهلداية لإليامن املوصل إىل اليقني املطمئن، فسيهديك اهلل إليه عىل الرغم مما 
حتمله من هّم وقلق وخوف عىل إيامنك، فأنت السائر عىل خطى األنبياء واملرسلني حتى 
ا أو عالنيًة، فال يصدّنك الشيطان بوسواسه  لو سألت، وتساءلت بال قيد وال حد، رسًّ
عن احلق، وال تقّدْم يسري شك قادم إليك من وراء الغيب عىل حقائق وبراهني قاطعة 

من اليقني)1(. 
*****

)1(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص450.



58

اإخباٌر ولي�ض ا�ستجداًء

من الرضورة بمكان - واخلطاب موجه للنفس والعقل الباطني - بيان أن االستطراد 
يف توضيح هذا األمر رضورة جلميع األطراف، وليس جمرد استجداء لك كي تؤمن أو 
ألنفسنا،  نحبه  كام  ذلك  لك  نحب  كنا  وإن  النهاية،  يف  أنت  شأنك  فهذا  إيامًنا،  تزداد 
ولكنه كشف للحقيقة اإلجيابية املاثلة يف عال الواقع، وإخبارك بأن األمر يف عال الوجود 
هو كذلك، وهو أكرب منك بكثري سواء آمنت أو ل تؤمن، وأن الطريق املسلوك من قبل 
كل خملوق هو واحد، وستسري فيه راضًيا أو راغاًم، وأنه ال خيار لك أصاًل يف خلقك 
ووجودك وعدمك، فكيف بمستقبلك وغيبك؟!، تصبح مكلًفا يف حياتك الدنيا بعد 
بلوغك سن التمييز والرشد، وينتهي التكليف واملساءلة عند خروج روحك أو فقدان 
املوت  بعد  أما  فيه،  االختيار  متلك  ألنك  املحاسبة  مناط  فقط  هذا  الرشعية،  األهلية 
ما  أو  الفطرة  لوال  تدفنها  أن  أو  أن حتركها،  )كومة( حلم ال متلك  األحياء  أمام  فتبقى 
تفضل اخلالق به عىل األحياء من تلك )القراريط من األجر املوعود( ملن يقوم نيابة عنك 
بتصفيفها وتغسيلها وتكفينها ومحلها معززة والصالة عليها ومن ثم دفنها، ولوال هذه 
الرعاية اإلهلية لك ألصبحت جيفة تنهشها السباع، تقضم أو تنثر عظامها هنا وهناك، 

فأين مكان ذلك اجلربوت والعناد واملكابرة منك بعد موتك؟

نحن معنيون مجيًعا هبذا اخلطاب الرباين، وعبوديتنا خلالقنا واالستسالم له طواعية 
دون أي حرج يف النفس رضورة كونية لتوازن وجودنا والعيش بسعادة يف هذه احلياة 

العابرة، إننا عبيد هلل وحده هذه هي احلقيقة وال سواها أبًدا: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  
حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ  ۈئ  
مئ  ىئ( ]مريم: 93- 95[ والفضل للخالق العظيم الذي أخربنا عن طريق السالمة، 
وأمرنا باتباعه، ووعدنا باجلزاء عليه، وحذرنا من طريق اهلالك قبل أن جيعل لنا اخليار 
والعقاب،  اجلزاء  وترتب  التكليف،  مقدورنا، وعليه جاء  أمر حمدد ويف  واالختيار يف 
فرفع القلم عمن ال يملك االختيار الصحيح من صغري وجمنون ونحومها، ول حياسب 
من ل يبلغه األمر، ول حُياَسب أحد عن أحد، بل هكذا يكون حكمه وحسابه وعدله 
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من اآلن معلنًا يف الدنيا؛ حتى ال يبقى ألحد حجة وال عذر يوم احلساب: )ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى        ائ  ائ  

ەئ     ەئ( ]اإلرساء: 15[.
 إنه إخبار رصيح بأنك أهيا اإلنسان، خملوق بقدرات حمدودة، فمن الطبيعي أن 
تدخل يف أزمة وأنت تواجه ما هو حماولة لتفسري وفهم ما هو أعظم منك من خملوقات 
ا وأنت يف مواجهة احلقائق الكربى  جبارة، وأن جتد نفسك أحياًنا يف مأزق مستعٍص جدًّ
التي ال قبل لك هبا، وإن كنت حتاول أن ترتقي معها مرتقى ل ختلق له وال باستطاعتك 
خوض غامره، ال أنت وال من كان قبلك وال من سيجيء بعدك وفق حتدٍّ قائم إىل األبد، 
خرسْت رهاناته أمم وأباطرة وفراعنة من قبلك كانوا أشد منا قوة وآثاًرا يف األرض، 
أفنوا أعامرهم وأمواهلم الهثني وراء البحث املضني عن رس هذا الوجود ومآالته، وكان 
أكثرهم ينفر من الوحي، وحياول عبًثا الوصول إىل املستحيل غيبيًّا باحلس والعقل، فلم 

يصل إىل يشء، حتى هلك، وأصبح أثًرا بعد عني: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  
ڄ  ( ]مريم: 98[ وإن كانوا يف قوة وجربوت ومتكني، فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة، 

وما كان ليعجزه من يشء يف األرض وال يف السامء، فاسمع قصصهم، واعترب: )ٿ  ٿ  
ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک( ]الفجر: 6- 14[.   

 إن الكّيس الفطن هو الذي ال يفني عمره الثمني يف خوض وجدال عقيم وهدر 
لوجوده لو كان ممن يعيش هذا العناد املتواصل دون أن يكون يف مقدوره تقديم برهان 
يتقبل  أن  فمآله  األمر  به  إليه، عىل فرض وجوده، ومهام طال  الوصول  ما حياول  عىل 
النتيجة احلاسمة بأن األنوف، مجيع األنوف، ستجد نفسها راغمة، وهي تواجه احلقيقة 
بقوته،  العظيم  اخلالق  إىل  بضعفه  اإلنسان  من  الكامل  االستسالم  وهي  إال  الكربى، 
أمره  إىل  واإلنصات  يموت،  ال  الذي  اخلالق  إىل  يموت  الذي  اإلنسان  من  اخلضوع 
وهنيه، يكفي برهاًنا عىل عجز ابن آدم، وهو يرى األحياء يدفنون مجيع األكابر الذين 

ماتوا دون رغبتهم، فال يستطيع أن يفعل شيًئا. 
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الكربياء  هلذا  مكان  ال  ألنه  استجداء؛  وليس  اإليامن،  بنعمة  ولك  يل  إخبار  إنه 
يتفرجون  القادم،  مصريهم  عن  الغافلني  الناس  بعض  من  للشقاء  املصاحب  والعناد 
عىل الساحة، وكأن األمر ال يعنيهم، بل عليهم أن يتحولوا فوًرا إىل اإليامن الصحيح 
مفتاح السعادة األبدية، وليعيشوا العبودية املصاحبة لالنسجام الكوين، املوجبة للتوازن 
الروحي والنفيس، ال بد من الصرب والتحمل والتوايص عىل هذا، ولنكرس هذا الكربياء 
املعاند واملخلوق أصاًل من تراب ومآله للرتاب،  العقل  القاتل يف  املزيف واإلعجاب 
مستحرضين أن حلظة وجودنا يف عال الوجود ال تكاد تذكر لقرصها، وأن هذا الكون 
كان، وسيستمر بحركاته ودوران أجرامه وأفالكه من بعدنا كام كان من قبلنا ملليارات 
السنني إىل أن يشاء خالقه وموجده، فيأذن بنهايته وقيام قيامته، ومجيع احلصيلة العلمية 
مقارنة  الضيق  األريض  عامله  حدود  يف  ولو  يذكر،  شيًئا  تشكل  ال  لإلنسان  واملعرفية 
باملعرفية الكونية والعلوم التي ال حييط ولن حييط هبا اإلنسان مهام أويت من قدرة، فكيف 

بعوال الغيب وأرسارها وأهواهلا التي ال يعلمها إال من أوجدها سبحانه وتعاىل. 

 ولكن عىل الرغم من هذا كله، تعلم أن هناك أمًرا )ما( حيتاج مني ومنك إىل مواجهة 
وجتلية، ومن حقك أخي املؤمن، أن يشاطرك املجتمع من حولك هذا اهلم، ويأنس بك، 
وتأنس به، وليس من الوفاء االجتامعي أن ُترتك وحيًدا تواجه هذه التساؤالت الفكرية 
به، لقد أخطأنا  نتعاون مجيًعا يف توفريه والتحصن  ِعّدة وعتاد إيامين كاٍف  العاتية دون 
عندما صمت كل منا عن اآلخر، وكبت ما يف نفسه حينًا من الدهر يف وقت ربام يصبح 
ا، فاستوحشنا يف حياتنا، كم كنا قساة يف حق بعضنا  فيه الكالم واجًبا والبيان رضوريًّ
بالرفض والزجر  يقابل إال  تلميًحا وترصحًيا، فال  اليقني  بلسم  منا يستجدي  والواحد 
أحياًنا أو بإجابة ال تفي باحلد األدنى من التعطش املعريف، دون أن ندرك سلبية ما قمنا 
به من صدود يف غري حمله، لربام أثر سلًبا يف ديننا وإيامننا، كيف يبخل أحدنا بمد طوق 
أن  دون  التوبة  وطلب  بالتقريع  إيامنه  عىل  خياف  من  يقابل  ربام  بل  اآلخر،  إىل  النجاة 
نمأل فراغ سؤاله بام نعلمه من حق، أو نجعل من استفساره سبياًل لوصولنا ووصوله 
إىل احلق املنشود من اجلميع للجميع، بحيث يسدد بعضنا بعًضا، ويستدرك بعضنا عىل 
نحجب  كيف  قسوة!  من  هلا  فيا  رشًعا،  أمرنا  كام  والتقوى،  الرب  عىل  ونتعاون  بعض، 
ما وصفه اهلل بالنور واهلدى والشفاء ملا يف الصدور والرساج املنري والرصاط املستقيم 

ورمحة للمؤمنني؟
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 ل ندرك خطأ هذا اجلفاء هذا إال عندما بلغ السيل الزبى، وفاض الكيل وطفح، 
وحتدث الناس من حافة منصة اهلاوية، وأصبحت كلمة )اإلحلاد( ترتدد عىل ألسنة بعض 
الناس، فأصبحت )أزمة نفسية( تتخطف من حرموا احلصانة باإليامن عىل بصرية، هلذا 
أدعوك معي إىل حيث األنس الرباين، فاألمر كله خري يل ولك، أحتاج إليك، كام حتتاج 
واهلداية  الطمأنية  دين  هو  الذي  ديننا  من  القلق  هذا  يكن  ل  قطًعا  سواء،  حد  عىل  إيّل 
والنور، ولكنها قسوة األعراف والتقاليد والطباع البرشية القارصة القاسية، وحاشا هلل 
القرآن  الرأفة الذي وصفه  إليه، ومع رسول  آمنًا نطمئن  أال نجد يف دين الرمحة مالًذا 

)ھ  ھ   ]األنبياء: 107[ وبقوله:   ) )ک  ک  گ    گ  گ  بقوله: 
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے  

ۆ  ۆ  ( ]التوبة: 128[.

 *****

هل الأزمة حقيقة اأم ظاهرة؟

 إذا كانت هذه حال البرش مع اإليامن بمن فيهم أنبياؤهم، وهي حالة مستقرة متوافقة 
مع طبيعتهم، وال تتعارض مع هذا السيل اجلارف من التساؤالت واالستفسارات عن 
اهلادئ  والتأمل  التفكري  من  قليل  املشكلة؟  تكمن  أين  بربك:  فقل يل  الوجود،  قضايا 
سيقودك إىل حقيقة واحدة مفادها أن حاالت القلق ظاهرة إجيابية يف هناية األمر؛ ألهنا 
عليه،  القلقني  نفوس  يف  أصاًل  املوجود  اإليامن  عىل  واخلوف  احلرص  زيادة  من  ناجتة 
ويزداد األمر وحشة مع غياب العال أو املفكر احلارض دائاًم يف املرسح العام الذي يملك 
القدرة عىل استخالص بلسم الشفاء من النصوص الرشعية وتقديمه للمحتاجني إليه، 
االبتالء  دار  يف  أنك  تتذكر  عندما  ومرحًيا،  سهاًل  األمر  يبقى  هؤالء  غياب  مع  وحتى 
واالمتحان الرباين، وأنك مأجور بفضل اهلل عىل كل يشء هتتم فيه بام يف ذلك خوفك 
من الضالل واحتياطاتك الدفاعية حلامية اإليامن واإلمساك به، وأن هذا الذي حيصل 
معك هو املطلوب أصاًل يف الدنيا لكي جتزى عليه اجلزاء األوىف بإذن اهلل، وهذه درجة 
عالية من اإليامن واليقني توجب الشكر والسعادة، ختتلف متاًما عن حال من يرى األزمة 
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البرشي  التفكري  حدوث  ملجرد  لديه  تضخم  الذي  املخيف  السوداوي  احلجم  بذلك 
ا وعقاًل. الطبيعي املنسجم مع كون املرء عاقاًل رشيًدا يتلمس ما حوله حسًّ

 ومن هنا ندرك أنه يف احلقيقة ال توجد مشكلة مستعصية أصاًل إال يف عال الظاهر 
فقط، وأنك بفضل اهلل تقف عىل قاعدة إيامنية صلبة راسخة، تذّكرك بكل ثقة بأنك وإن 
العارض  األفق  يلوح لك يف  بام  الضالل  من  اهلاوية  أنك عىل حافة  أحياًنا  تظن  كنت 
الذي  املحض  اإليامين  النعيم  احلقيقة غارق يف  فإنك يف  منطقية،  تساؤالت  أحياًنا من 
حتسبه جحياًم خلوفك وختوفك من تبعاته، بينام هو اإليامن احلق بصموده وثباته وجماهدة 
فطرتك  يف  متأصاًل  ضمريك  يف  وموجوًدا  ثمينًا  يكن  ل  ولو  عليه،  للحفاظ  نفسك 
تقتنع  انفالته، وخشيت عىل زواله، وحتى لو ل  القلق عىل  ملا قلقت كل هذا  السليمة 
هبذا التشخيص، فستجد ما يكفيك من األنس بحال األنبياء، بل ومع أويل العزم من 
الرسل عليهم السالم، وهم يسألون اهلل األكرب عن أكرب مما أنت عنه تسأل، وكام ذكرنا 
آنًفا إهنم ل يكونوا يسألون الناس، بل يتوجهون إىل رب الناس مستفرسين، مفتقرين إىل 
تثبيته هلم، أفال يكون من دوهنم أحوج منهم إىل ذلك؟ أال يكون أصحاهبم ومن بعدهم 
بينهم مجيًعا إىل  التابعون هلم وتابعوهم أحوج بكثري ممن سبقهم؟ ونحن األحوج من 

ا ال يستوجب كل هذا القلق واخلوف؟!  ذلك، أرأيت كيف أن الوضع طبيعي جدًّ

ولكي تتخلص من أوهام األزمة الظاهرية ال بد من إعادة طريقة تفكريك يف هذا 
األمر ومعرفة أسباب األزمة واحليطة منها، ال بد من اخلروج فوًرا من هذه املآزق املرتهلة 
من القلق اخليايل، وتلك مشكلتك أنت من الداخل، فتخلص منها بقرار شجاع، وحينام 
إنام  اإليامن،  فيشعرك بضعف  أحياًنا،  يغشاك  الذي  التفكري  هذا  أمهية عبء  من  أقلل 
أحتدث معك عن حقيقة إيامنية واقعية موجودة أصاًل، أقررها وال أزورها، وحتى ال 
يكون األمر بعيًدا عن الواقع العميل تعاَل معي إىل اسرتاحة قصرية لننظر ماذا حدث 
أصحاهبم  بذلك  وأعني  وزماًنا،  ومكاًنا  إيامًنا  الرسل  إىل  الناس  أقرب  كانوا  من  مع 
وحوارييهم ممن تلقوا الوحي منهم مبارشة، وألهنم مثلك وأنت مثلهم وأنا مثلكم يف 
التفكري، فقد مروا بام متر به من مشاهد واستفسارات، استوقفتهم كام استوقفتك اليوم، 
حتى تعلم أنك طبيعي، أل يتكلم الصحابة  عند رسول اهلل  بام يف نفسك اآلن؟ 
بل  أحياًنا  أقول  ال  صدرك،  يف  جتول  هي  وختوف(  )وجل  بمقدمة  كالمهم  ويسبقون 
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»إفلا فجإ   : اللحظة وأنت تقرأ هذه السطور، لقد قالوا للرسول املصطفى  يف هذه 
وبني  الفطرية،  الرباءة  وهم عىل  ذلك،  قالوا  لقد  بلل«،  فتوتم  أن  فتعاظم  ما  أففسلا    
وال  والفرس  والرومان  اليونان  الفالسفة  بكتب  يتأثروا  ول  اخللق،  أفضل  ظهرانيهم 
يوجد بينهم متكلمة وال قنوات فضائية وال )إنرتنت( متطرهم بالشبهات والوساوس 
ليل هنار، وليسوا ضحية انفتاح غري منضبط عىل احلضارات، كام هو احلال اليوم، ول 
يتعرضوا ملثل ما نتعرض له من طوفان وعواصف وأعاصري فكرية هائلة مما حيتاج منك 

إىل مزيد من الصرب كي تفوز بجنات وهنر من جراء هذه املجاهدة والصرب.

*****

كذب )امللحدون( وما �سدقوا

عندما تدرك أنك لست وحدك يف هذه األجواء الفكرية الفطرية، وأن ال مشكلة 
توجب كل هذا التخوف من نقيض اإليامن، فهذا ال يعني نفي وجود الغبش الطارئ 
وتبسيط املسألة أو التساهل يف السيطرة عىل تطاير األفكار يف كل اجتاه، كام حيدث أحياًنا 
ملن فقدوا بوصلة الطريق مؤقًتا بحسن نية، وهنا يكمن موضع التذكري والتثبيت واألخذ 
البوصلة  لضبط  اجلادة  املحاوالت  حوله  تدور  الذي  وهو  األمان،  شاطئ  إىل  باليد 
باالجتاه الصحيح، وعىل الرغم من كل ما سبق من تطمينات إيامنية فالواجب أن حتتاط 
حماوالت  من  قلق  أدنى  دون  عليه  واملحافظة  بإيامنك  بالتمسك  دائاًم  بنفسك  لنفسك 
الثبات  إىل  أدعوك  الذي  الوقت  ففي  حياتك،  يف  هلا  تتعرض  التي  النفسية  االخرتاق 
عىل احلق الذي أنت عليه، فإين أيًضا أذكرك بأال تكرتث بام حولك من تضخيم مبالغ 
فيه لظاهرة اإلحلاد، وحذاِر حذاِر أن تعصف بك الرياح الزائفة عند بعض من يدعون 
اعتناق املذهب اإلحلادي الزائف أيًضا، وال يستخفنّك كالمهم وزيف دعواهم؛ ألهنم 
يف هناية املطاف كذابون مع ذواهتم)1(، يقولون يف حالة االسرتخاء النفيس ما يتعارض 

)1( نعم، إهنم كاذبون ويعرتفون بذلك أمام أنفسهم لكنهم يرصون عىل ادعاء اإلحلاد يف الظاهر وال يستطيعون 
العظيم إين ملحد!(  كبت احلقيقة من داخلهم قيل ألحدهم: هل أنت متأكد أنك ملحد؟ فقال: )واهلل 
وآخر بدأ مناظرته بقوله: )السالم عليكم ورمحة اهلل!( ويكفي تناقضهم أهنم يدعون أن الوجود خلق من 

غري خالق ويرّصون عىل ذلك وال يقبلون أن يوجد اخلالق من غري خالق! 
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مع مواقفهم يف حاالت االمتحان العميل، وإن كانت تافهة، فام يقولونه يف واٍد، واحلقيقة 
التي يعيشوهنا يف واٍد آخر، إهنم كام وصفهم اهلل تعاىل بأهنم ال يكذبونك، ولكّن الظاملني 

بآيات اهلل جيحدون.

)بامللحد(  الذي يوصف  أدهم()1(  الدكتور )إسامعيل  انتحار   هل سمعت قصة 
السوفيتي،  االحتاد  يف  »درست  حياته:  يف  نفسه  عن  قال  حتى  عليه؟  إرصاره  لشدة 
وتنكرت لألديان، وختليت عن كل املعتقدات، وآمنت بالعلم وحده وباملنطق العلمي، 
ورصت أسعد حااًل وأكثر طمأنينة عن حايل، عندما كنت أغالب نفيس«، هذا ما كان 
بحر  مياه  سطح  عىل  1940م  عام  جثته  وجدت  النتيجة؟  كانت  فامذا  عالنية،  يدعيه 
اإلسكندرية ويف جيبه ورقة موجهة للنائب العام وبخط يده يؤكد فيها انتحاره زهًدا يف 
فأين تلك  املسلمني!  الدنيا وكرًها هلا، ويطلب إحراق جثته وعدم دفنها يف مقابر  احلياة 
الطمأنينة املزعومة، وهو شاب ال يزال يف الثالثني من عمره؟)2(، وهذا ملحد آخر يقول 
أن  اتضح  بينام  لإلله!«،  عبًدا  اجلنة  أدخل  بحريتي، وال  النار  أدخل  »إين مستعد  مكابًرا: 
ختم  صديقته  راسل  عندما  ألنه  يزعم  كام  باحلرية،  اعتزاًزا  يكن  ل  هذا  للعبودية  رفضه 
الرسالة بعبارة: »أنِت معبوديت!«)3(، وعندما حرضت الوفاة )جان بول سارتر()4( مؤسس 
فاستغربت  قسيًسا،  له  تدعو  أن  حياته  رشيكة  من  طلب  اإلحلادية  الوجودية  الفلسفة 
منه هذا الطلب الذي يتعارض مع تاريخ عمره الذي أفناه يف رفض األديان، وقالت: 
أريد  »ال  وقال:  غضًبا،  فاستشاط  القسيس(،  من  رتبة  )أعىل  كاردينااًل  لك  سأطلب 

)1( إسامعيل أدهم )1911- 1940( املوافق )1329- 1359هـ( كاتب مرصي ولد من أم نرصانية وأب 
مسلم كان يعامله بكل قسوة وعجرفة كام ذكر ذلك يف كتبه نال درجة الدكتوراه من جامعة موسكو يف 
العلوم له مؤلفات يعلن فيها أسباب إحلاده مات منتحًرا عام 1940م: )وهم اإلحلاد، تقديم: حممد عامرة، 

عمرو رشيف، األزهر، )1435هـ(، ص128(. 
)2( وهم اإلحلاد، تقديم: حممد عامرة، عمرو رشيف، األزهر )1435هـ(، ص126.

)3( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص138.
)4( جان بول سارتر Jean- Pual Sartre )1905- 1980م( املوافق )1323- 1400هـ( فيلسوف فرنيس نشأ 
يتياًم بني أمه الكاثوليكية وجده الربوتستنايت عمل أستاًذا للفلسفة يف اهلافر يطبق عىل نفسه علم النفس 
)الفالسفة  باب  الفالسفة  )معجم  منه:  شفي  ثم   1953 عام  احلقيقي  بالعصاب  وأصيب  الوجودي 
املناطقة املتكلمون الالهوتيون املتصوفون( جورج طرابييش، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، الطبعة 

الثالثة، 2006م، ص349(.
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كاردينااًل، إهنم يغشون اإلله، أريد قسيًسا متواضًعا من قرية مغمورة«! فجاءته بقسيس، 
فاعرتف له بخطيئته وندمه طمًعا يف النجاة)1(! فأين كان إحلاده املزعوم طيلة عمره الذي 

أفناه ليطلب يف آخر حلظة اللجوء خمتاًرا إىل الرب والدين؟!

 هذه بعض األمثلة من قصصهم املعربة عن حقيقة ما يكنونه يف عقوهلم الباطنة، 
أسوقها هنا تنزاًل عند حجج اخلصوم، ودحًضا الدعاءاهتم الباطلة، ولو وضعنا األمر 
يف نصابه الصحيح العادل يف هذا الوجود فال ندري بأي وجه نقابل ربنا ونحن نخوض 
إن  بل  تقارب،  وال  تساوي  وال  تكافؤ  فال  يقني،  وال  فيه  حجة  ال  فيام  اخلائضني  مع 
خلقه  من  أحد  أمام  األعظم  اهلل  حق  يف  وجتاوز  أدب  سوء  )طرفني(  كلمة  استخدام 
الضعفاء الفقراء، هذا ونحن بني يدينا أعظم األدلة والرباهني وأقواها وهو كالم رب 
ا، فلنتأدب مع  ا جدًّ العاملني، ورب السامء واألرض، إن األمر يف حق اهلل ملختلف جدًّ
اخلالق العظيم، ال أقول: إن الفارق بني اخلالق واملخلوق ال يسمح بمجرد التفكري يف 
املقارنة، بل أقول: استحالة املقارنة أصاًل، جتعل العاقل الرشيد يستحرض عظمة الرب 
وملكيته املطلقة للوجود كله، فيستحيي منه حق احلياء، ويوقن متام اليقني أنه ال يليق 
بمقام الربوبية األعىل أن يكون وكأنه رهن الطلب واإلشارة من قبل أي خملوق ضعيف 
أدنى يف كل مناسبة جدلية، يستجيب لكل نداء مبارشة وعىل الوجه الذي حيدده ذلك 
التحدي أصاًل من األضعف،  يرد  أي طرف، حيث ال  التحدي من  ويقبل  املخلوق، 
فيه نظرة دونية للرب األعىل،  فإذا حدث هذا يف حواراتنا فهو جتاوز غري مقبول، بل 
واملنطقية  العقلية  القواعد  مجيع  وفق  حمال  مستحيل  وهذا  خلقه،  مع  الندية  وافرتاض 

فضاًل عىل الرشعية: )ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک( ]اإلرساء: 43[.

 ختيل إىل أي مدى وصلت اجلرأة باإلنسان اجلهول عىل ربه وخالقه، فعىل الرغم 
من قرص أجل اإلنسان وضعفه وهامشيته الضيقة يف الوجود الفسيح، وفقره الشديد إىل 
ربه الغني احلميد، وضعفه إىل ربه القوي العزيز، وجهله بنفسه فضاًل عىل ما حوله وما 
ال يعلمه من عوال ال متناهية يف الوجود، فهو يدعي ويقرر، ويفرتض، وينفي، ويثبت 
تلقاء نفسه، وخيوض متخبًطا يف أمور فوق مقدرته وطاقته، يفعل كل ذلك وكأنه  من 

)1( وهذا إقرار منه بالدين بغض النظر أحق هو أم باطل: )رحلة عقل، رشيف )مرجع سابق(، ص150(. 
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ينازع خالقه العظيم الذي تسبح له الساموات السبع واألرض ومن فيهن، ومن يسجد له 
ما يف الساموات وما يف األرض، وهو سبحانه قد خاطبنا وهو غني عنا، كل ذلك تكرًما 
وتفضاًل وتنزاًل، إال أننا مع كل أسف ل نقدر هذا التنزل حق قدره، خاصة عندما ندرك 
ضعفنا وحاجتنا إليه يف حاالت اخلوف أو املرض أو املوت بل يف كل أوضاعنا وشؤوننا.

*****

اإذا �ساقت بك فتذكر رحمة اهلل 

ما أمجل هذا الوجود وأسعده بمعية اهلل تعاىل واليقني برمحته، وما أقبحه وأوحشه 
الوجود من مفرحات ومبرشيات  الظن!، ال خيلو هذا  باهلل مع سوء  يف غياب اإليامن 
كلنا  اإلطالق،  عىل  يشء  عن  تضيق  ال  التي  الواسعة  اهلل  رمحة  استشعار  أمجلها  ومن 
يستشعر هذه الرمحة ونحن نغوص معك فرحني يف أعامق طمأنة الرب  لعباده، بعد 
صفات  أعظم  من  فالرمحة  هداهم،  إذ  بعد  يضلهم  لن  بأنه  ووعد  لإليامن،  هداهم  أن 
اخلالق الرمحن الرحيم، ومن رمحته أن جعل هذا اإليامن موجوًدا لديك بحمده ومنّته، 
القراءة يف هذا املجال حلفظه، ها أنت هنا  والدليل عىل ذلك قلقك عليه ومواصلتك 
تقرأ طمًعا  أنت  إنكاره،  تستطيع  ال  ما،  متعطش ليشء  ألنك  القراءة؛  تواصل  حتديًدا 
يف الوصول إىل أشياء قد تكون رسمتها يف خيالك هدًفا معرفيًّا قبل القراءة، نعم، أنت 
الكتاب مشدوًدا إىل هنايته مشتاًقا للمزيد منه ومن غريه لكي  اآلن تواصل قراءة هذا 
جتد شيًئا يمأل فجوة فراغاتك االستفهامية الطبيعية، تريد ردمها بفكر سليم صحيح، 
وبإجابات مقنعة مطمئنة، وهذا هو احلرص عىل بقاء اإليامن الذي ال ترضه الوسوسة، 
وال تزحزحه الشكوك، إنه اإليامن الذي يدفعك هبذه القوة نحو البحث بجدية وشغف 
عن يشء ثمني، أو أن حتافظ عىل ثمني موجود لديك أصاًل، إنه ال يشء سوى حقيقة 
ا، واملتعمق يف عقلك الباطني ليوازن وجودك املادي  وجود ذلك اإليامن الرضوري فطريًّ

واملعنوي حتى يف هذه احلياة الدنيا قبل اآلخرة.

تتبع  الواضح عىل  بأنك بخري ما دمت هبذا احلرص  لنا  ثقًة بوعد اهلل  إين أبرشك 
أي مصدر يروي عطشك املعريف اإليامين، كهذا احلرص عىل مواصلة قراءة مثل هذه 
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ليلك،  تسهر  مؤمن  أنك  دليل عىل  أوضح  ذاته  بحد  التوجه  وهذا  الفكرية،  املؤلفات 
تقرأ  إنك  آخره،  إىل  أوله  من  معامله  تعرف  الذي  اإليامن  طريق  لصيانة  هنارك  وتقيض 
لتحافظ عىل ما عندك، وتربهن عليه، ولست بصدد اختاذ قرار إما هنا أو هناك، ومن 
ثم، فأنت مهموم وغيور عليه، وال خيار لك إال أن تكون كذلك، وأن تقر بذلك، وأن 
وانتفض  نفسك،  من  وواثًقا  التساؤالت  هذه  أمام  شجاًعا  فكن  ذلك،  عىل  اهلل  حتمد 
فوًرا لنسف األوهام والوساوس الطارئة عىل تفكريك، وامسح تلك الصورة السوداوية 
بالوسواس  فتعذهبا  اجلائر،  الظلم  هذا  تظلمها  فال  نفسك،  عن  خميلتك  يف  املرتددة 
ا تقف شاخمة بإيامهنا الراسخ خلف جدار  والقلق، بينام هي واحلمد هلل مؤمنة زكية حقًّ
ومهي من التساؤالت الفطرية الطبيعية العابرة، تذكر أهنا نفس مؤمنة يرجى هلا كل خري 

عىل الرغم من التقصري.

اإلنسان  ألنك  إال  ليشء  ال  الوجود،  حتديات  جتاه  موقفك  هذا  يكون  أن  جيب   
الذي يعقل، ويفكر، ويتدبر، ويطيع ربه وخالقه وموجده الذي أمره بذلك، وتعاىل ربنا 
الرحيم الرمحن: )ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ( ]االنفطار: 7[ أن يكون )قاسًيا( عىل خلقه 
الضعفاء، وهو أعلم بحاهلم، حاشاه سبحانه أن يبقيك تفني عمرك وحيًدا طريًدا يف تيه 
القلق الدائم واألفكار السوداوية املظلمة التي ال تعرف مبتداها وال منتهاها، وهو يعلم 

خب    )حب   سبحانه:  القائل  هو  أليس  دائم،  ويقني  راسخ  إيامن  عىل  حرصك  صدق 
 ) ىث   مث   جث   ىتيت   مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب  

]األحزاب: 43[.

اإليامن  يكفي  التي  الغيبيات  مع  التعامل  حساسية  من  املرء  يقلق  أن  اخلطأ  من   
هبا عىل الصورة التي جاء هبا خرب الوحي، علاًم أن هذا النوع من اإليامن له مقام عظيم 
وجزاء كبري عند اهلل؛ ألنه تكليف خاص يرتتب عليه جزاء خاص أيًضا، وال يرقى إليه 
بالتكليف سوى هذا اإلنسان الذي فضله اهلل عىل بقية خلقه هبذا العقل، وأن اجلنة هي 
القرآن  خاطبنا  ملا  األفضلية  هذه  ولوال  بالغيب،  باإليامن  امتحان  ألعظم  جزاء  أعظم 
إىل  سبيل  ال  الذي  بالغيب  آمنا  أننا  ملجرد  الكبري  باألجر  وعدنا  عندما  املميز،  بالثناء 
أو نسمعه  نراه  ، فصدقناه دون أن  بلغنا خربه عن رسوله  إدراكه بحواسنا لوال أن 
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ی   ی       (  : الكريم  اخلالق  من  الكبري  باجلزاء  الوعد  هذا  فكان  حسيًّا،  نلمسه  أو 
من  بسالم  اجلنة  دخول  وكان   ]12 ]امللك:  جب(  يئ     ىئ       مئ   حئ   جئ   ی  

الرمحن هو جزاء أولئك الذي خيشونه بالغيب أيًضا: )مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   
يث  حج  مج   جحمح  جخ  حخ  مخ( ]ق: 33- 34[ وهلم البرشى يف الدنيا ويف اآلخرة: 

)ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ( ]يونس: 64[ وكان هذا اإليامن بالغيب مع اخلوف املحمود من أسباب ثناء اهلل 
عىل املؤمنني: )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک( ]األنبياء: 49[.  

*****
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بتلك  يعني اإلقرار  الوجود ومآالته ال  الناس حول  إن وجود يشء ما يف نفوس 
الصورة املضخمة عن الظاهرة برمتها، فقد يكابر من يستطيع مترير يشء ما إىل اآلخرين، 
عند  يصل  قد  )قلق(  وجود  يثبت  والواقع  نفسه،  مع  اإلنسان  يكابر  أن  يستحيل  لكن 
بعض الغافلني إىل حد األزمة فعاًل، وهو ما نشري إليه بني الفينة واألخرى يف هذا الكتاب، 
ال  طبيعية  ظاهرة  بأهنا  اإليضاح  سبق  أنه  العلم  مع  الظاهرية(  بـ)األزمة  هنا  وسنصفه 
جواب  إىل  نصل  ولكي  املشفقني،  الغيارى  بعض  عند  املتضخم  باحلجم  خطًرا  تشكل 
كاٍف حول وجودها من عدمها، فال بد من فهمها من خالل التعرف إىل بيئتها وحمضنها 
الطبيعي الذي نشأت منه، حتى نشخصها تشخيًصا سلياًم، علاًم أن السكينة والطمأنينة 
املعرفية كلام  األزمة  بالوحي، وتظهر عالمات  اإليامن واالستئناس  توجد حيث يوجد 
ابتعد اإلنسان عن خالقه، وحني يغشاه اخلوف يبحث عمن جيد فيه رجاء حتقيق األمن، 
وال جيتمع اخلوف كل اخلوف، والرجاء كل الرجاء، إال بحق القادر عىل إجياد كل خوف 
ومنعه، والقادر عىل إعطاء كل يشء، هو القادر الذي ال يعجزه يشء مطلًقا، مالك هذا 
فيه أحد، وال يشاهبه أحد،  لبني اإلنسان وما وراءه ملًكا ال يضاهيه  املعروف  الوجود 
وال يقدر عليه أحد، ونحن مع كل أزماتنا نقبع يف زاوية نائية من هذا امللك الفسيح ال 
تكاد ُتَرى من صغر حجمها ووزهنا زماًنا ومكاًنا، فنحن ابتداًء وانتهاًء مملوكون وعبيد 

وتابعون له، وقد أتى علينا حنٌي من الدهر يف هذا الوجود ل نكن شيًئا مذكوًرا.

البقاء والفناء، فالباقي معبود، والفاين عبد ملن أفناه، وما   علينا أن نتذكر قاعدة 
كان يف هذا الوجود ضعيًفا وفانًيا، فهو قطًعا خيضع للموجد القوي الباقي، ولو تأملت 
األمر جيًدا لوجدت أنك تزداد أمنًا وطمأنينة كلام اقرتبت من هذا الذي ختافه وختشاه، 
أي كلام اقرتبت من اهلل مؤمنًا مستسلاًم له، انغمست يف نعيم الطمأنينة والسعادة، وكلام 
مآالت  من  وحشتك  ازدادت  عنه،  بعيًدا  للسالمة  طلًبا  منه  باهلروب  نفسك  أومهت 
الوجود املخيفة، فام تلبث أن تكّر راجًعا متعطًشا لدفء مالذه؛ ألنه ال خيار وال مفر 
ا،  ا، حماط من كل جانب بمملكة القوي، بل القوي جدًّ لك، فأنت مملوك ضعيف جدًّ

الذي ال مفر منه إال إليه، فأين املفر؟!
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اهلل  عن  التحول  عىل  قدرهتم  يزعمون  أهنم  )امللحدين(  تيه  عجائب  ومن   
بصدودهم عنه وإنكارهم لوجوده، ويتخيلون أهنم ينتقلون إىل غري وجوده وكونه، بينام 
هم يف حقيقة األمر عبيد له رغاًم عن أنوفهم، فهم ال يستطيعون اخلالص من ملك اهلل 
وهيمنته عىل الوجود، إهنم يف ملك اهلل وحده، إهنم يأكلون الطعام الذي أوجده اهلل هلم، 
وهم يعلمون يقينًا أهنم ل يوجدوه، ويرشبون املاء الذي أوجده هلم، وهم يعلمون أهنم 
ل ينزلوه من السامء، ويتنفسون اهلواء الذي خلقه اهلل هلم، ويتمتعون بحياة رسم اهلل أوهلا 
وآخرها رغاًم عنهم، وهكذا يومهون أنفسهم أهنم يتحولون عن اهلل وملكه وسلطانه، 
ولو سلط اهلل عليهم أصغر كائن حي عرفه اإلنسان )الفريوس مثاًل( ملا استطاعوا أن 
الناس بال  املناعة )HIV( حيصد املاليني من  أنفسهم منه، ها هو فريوس نقص  حيموا 
رادع وال مانع، وحتى فريوس اإلنفلونزا ل جيدوا له عالًجا، ال طاقة للمرء بأصغر جند 
]املدثر: 31[ ومهام كابر امللحدون،   ) )ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى    اهلل: 
ونسبوا أمر هذا الوجود إىل الطبيعة أو املصادفة -مثاًل- فهم يدركون من داخلهم أن 
هذه املخارج التي هيربون إليها يف اجلدل ليست مقنعة، وال تصمد صمود أدلة وجود 
، وهو ما استقر عليه أصحاب الفطرة السليمة عرب القرون واألجيال، يقول  اخلالق 
عال الفلك الشهري )ألفرد هاليل()1( يف مقال نرشه عام 1981م: »إن احتامل املصادفة يف 
ظهور الوجود بتوجيه رشيد يقارن بفرصة قيام سيل يمر بساحة خردة لتتجمع طائرة 

بوينج 747 صاحلة للطريان«)2(.

وسواء أكانت األزمة ومهية أم حقيقية ال فرق بني احلالني، فالنتيجة يف هناية املطاف 
واحدة، احلقيقة الكربى تفرض نفسها وأمر الوجود أكرب من خلق الناس أمجعني، ومهام 
بلغ الغرور باإلنسان فلن يتجاوز حجمه الطبيعي، وقدراته املحدودة وضعفه الشديد 
إنه ال عربة  العزيز،  القوي  القاهرة حوله، فكيف بقوة من أوجدها، وهو  القوى  أمام 

)1( فريد هاليل Fred Hoyle )1915- 2001م( املوافق )1333- 1422هـ( عال رياضيات وفلكي إنجليزي 
مشهور من أشد املتحمسني لنظرية االنفجار العظيم لنشوء الكون وسمي املذنب املشهور هاليل باسمه 

وهو من أشد املعارضني لفرضية النشوء التلقائي للحياة عىل األرض.
)2( موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، حممد دودح، املستشار العلمي للموسوعة.
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باألوهام واخلياالت والوساوس، حتى إن كنت اإلنسان املكرم عىل اخللق تكرًما من 
اخلالق عليك، فأنت ال متلك من أمرك شيًئا، وال حتاسب إال يف حدود التكليف املقيد 
باألهلية الرشعية بعد جتاوز مرحلة الطفولة واملنتهى بفقد تلك األهلية، فال تكليف قبل 
الوجود وال مع فقدان العقل وال بعد املوت، إنام اخلطاب موجه لألحياء امللكفني فقط: 

)ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی   ی  جئ  ( ]يس: 70[.

 وعىل هذا األساس سيكون احلساب واجلزاء، وما سوى ذلك فأنت غري مكلف 
وال حماسب عىل يشء، وما كان اهلل ليكلفك أو حيملك ما ال طاقة لك به، وهو الذي بك 
لطيف ورحيم، وكيف يكلفك بام ال حتيط علاًم باملعلوم منه فضاًل عىل ما ال تعلمه من 
عال املوجودات الذي ال قدرة لك عىل استيعابه، وألنك أنت الضعيف بل ربام تكون 
األضعف غالًبا يف حلقات الوجود كلها، تذكر أن هناك من تصدوا يف املايض واحلارض 
هلذا التحدي املعريف ظنًّا أهنم سيصلون إىل يشء، فأدركهم املوت الذي ال قبل هلم به قبل 
أن يصلوا إىل غري تلك النتيجة احلتمية، أن ال قدرة للمخلوق عىل معرفة أرسار الوجود 

دون إخبار اخلالق له، وليس أمام املخلوق من خيار إال أن يكون عبًدا للخالق.

 فخري لك يف حياتك وبعد مماتك أن تتقبلها مستسلاًم دون عناء؛ ألن مرّدك إليها، 
وأي خلل يف هذا التصور سيؤدي إىل خلخلة اإليامن واضطراب النفوس ونشوء القلق 
والكفر  الشك  حبائل  نحو  الطريق  ومتهيد  بل  الوجودي،  التوازن  وفقدان  واخلوف 
النقص اهلائل من  نتيجة طبيعية من هذا  التي غالًبا ما تأيت  واإلحلاد وانعدام السعادة، 
والتصورالصحيح  اإليامين  الفكر  ميدان  يف  القهار  الواحد  هلل  املطلقة  العبودية  جوهر 
الدينية  النظرية  بني  االنفصام  األوىل من  بالدرجة  ناتج  ذلك  به، وكل  اإليامن  ملا جيب 
والتطبيق، النفور من هذا التناقض الظاهري بني الرشع والشارع، بني النص واألخالق، 

بني الشعار واملامرسة، إهنا أزمة املتدين، وليست أزمة الدين.

*****
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ستشعر بارتياح خاص، عندما تعلم أن هذه األزمة ليست طارئة، بل هي قديمة 
قدم اإلنسان نفسه، وهذه الراحة سببها أنك وجدت نفسك يف هذا اليوم ضمن حلقات 
نفسها  تكون  تكاد  املتعاقبة،  األجيال  عرب  احلميدة  التساؤالت  من  متواصلة  سلسلة 
الوجود  أسئلة  مجيع  وتكاد  مقلقة،  مستحدثات  وال  خارقة،  مستجدات  فيها  وليس 
ا عىل اجلميع قدياًم وحديًثا، وسرتد يف  تكون مكررة، بينام إجاباهتا متفاوتة، وترد فطريًّ
وأهل  واملتكلمون  الفالسفة  وغّرب  رّشق  ومهام  مقدمات،  دون  ومن  أيًضا  املستقبل 
يشء  إىل  يصلوا  فلن  الوحي  نور  عن  بعيًدا  عليها  أجوبة  إجياد  يف  استامتتهم  يف  املنطق 
جتتمع عليه كلمتهم، أو يتلقاه منهم الناس باقتناع، ولن يكون يف مقدور البرش جمتمعني 
الوصول إىل ذلك إال من خالل قبوهلم بالوحي اإلهلي وتصديقهم خلرب السامء القادم 

من اخلالق هلذا الوجود العال بأحوال الكون الذي حري الناس أمره ومعجزاته.

 أي ظلم للنفس أكرب من أن حيرم اإلنسان نفسه االستفادة من الوحي، وهو املصدر 
العراقيل  وضع  بتعمده  غريه  ليحرم  هذا  عناده  يتعدى  وقد  والوحيد،  الصايف  املعريف 
بني الوحي وبني عقول الناس، وذلك بتجريده من مضامينه العظيمة، وتقديمه للناس 
منقوًصا مطفًفا مشوًها عقياًم منفًرا موحًشا يف عال الواقع، فال يظهر لإلنسان مجال الدين 
وكامله إال يف عال املثالية التي يسمع عنها، ويستحيل وجودها يف الدنيا، تقرأ نصوًصا 
بأن من ل يكن  بالدين، ظنًّا منك  الفتنة والزهد  فتقع  رائعة، وترى واقًعا مؤمًلا حمبًطا، 
مالئكيًّا يف تطبيق الدين فإنه هالك، وما ذلك إال قصور قاتل يف فهم التكليف البرشي 

وسوء ظن برمحة اخلالق  القائل: )ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن: 16[.

إليها  نظرنا  ما  إذا  وحدهم  اخلاطئة  التصورات  هذه  ضحايا  عىل  اللوم  يقع  وال 
من  واخلايل  التطبيقي  واخلواء  واجلفاف  اجلفاء  هبذا  )دينًا(  ألن  وموضوعية؛  بتجرد 
العدالة وحفظ احلقوق والكرامة، من الطبيعي أن يقود إىل نفور الناس منه ومن أصوله 
وفروعه، يتوىل كرب هذا التضليل املتعمد بعض رجال الدين من كل ملة ممن ألصقوا به 
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ترشيًعا منكًرا ومنفًرا، وصوروا الرب صوًرا فرضت عىل كل عاقل إنكارها، بل وحتى 
الكفر واإلحلاد فيها؛ الصطدامها بالفطرة السليمة عندهم.

*****

الوقفة الثانية: ال�سجاعة يف مواجهة الق�سوة 

املجتمع  قسوة  أمام  إيامنه  حلامية  املجاهد  املؤمن  الفرد  بشجاعة  اإلشادة  جيب 
الغافل أو املتغافل عنه، عندما أذكرك بالطمأنينة اإليامنية -أخي القارئ الكريم- وعدم 
تعارضها مع كل تساؤل يرد عليك، فأنا بذلك ال أتكرم عليك بيشء جديد من عندي، 
وال أمنحك أنواط الشجاعة الدنيوية، بل أكشف لك حقيقة الواقع الذي أنت تعيشه 
املطلوب؛ ألنك متامسك اإليامن عىل  الوجه  تتذوقه عىل  بفضل اهلل وحده، ولكنك ل 
قسوة  كابوس  من  شجاعة  بكل  ختلصت  لقد  حقك،  يف  حولك  من  قسوة  من  الرغم 
املجتمع، وأدركت أنك دائاًم حتت حكم الرمحن الرحيم، وجوًدا وحياًة وموًتا ونشوًرا، 
وأن دينك دين الرمحة ونبيك نبي الرمحة، وأن الرامحني منا يرمحهم الرمحن، ولو فكرنا 
قلياًل الستدركنا عىل أنفسنا هذا الترصف القايس من بعضنا يف حق عباد اهلل املؤمنني 
املتعطشني إىل بيان احلق، إذ كيف نخطئهم يف أمور بدهية وفطرية، وقد سبقهم من أويل 
العزم من الرسل من سألوا رهبم مبارشة أسئلة كربى من أجل الوصول إىل الطمأنينة 
املنشودة لكل إنسان، حتى وإن كان نبيًّا رسواًل، فهذا خليل اهلل أبو األنبياء إبراهيم  
)ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ(]البقرة: 260[ وهذا كليم اهلل  يسأل ربه: 
موسى  ل يتوقف تطلعه املعريف، حيث كلمه ربه، بل طلب فوق ذلك مطلًبا آخر: 
]األعراف: 143[ هكذا  )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆۈ( 
سألوا اهلل، فلم يقدح ذلك يف صدق إيامهنم واصطفائهم عىل اخللق وكوهنم من أويل 

العزم من الرسل عليهم السالم مجيًعا. 

إن ترسيخ اإليامن من األمهية بدرجة تفرض تناوله من جوانب عدة وعرضه من 
ظهر  لو  حتى  زاوية  من  أكثر  من  طرحه  وجيب  ا،  جدًّ رضوري  سياق  من  أكثر  خالل 
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ا جتعلنا  للقارئ الكريم، وكأنه أمام تكرار للفكرة نفسها، بينام األمر رضورة ملحة جدًّ
يف  يدور  ما  لكل  األصيل  السبب  ألهنا  للوجود؛  األوىل(  )العلة  حول  دائاًم  نتمحور 
األذهان، حيث مردنا إىل أمر اهلل الواحد األحد، واألمر يتطلب تكرار ضغطه و)كبسه( 
النفوس  يف  تطبيعه  لرضورة  وترديده  املمكنة،  العقل  ومنافذ  مساّم  مجيع  من  ا  فكريًّ
ينزل  ل  فالقرآن  تكراًرا،  ذلك  يعد  وال  به،  واإللف  وتفّهمه  ترّشبه  يف  طمًعا  والعقول 
من  أكثر  عدة يف  مرات  وردت  وقصصه  متدرًجا،  نزل  بل  واحدة،  مجلة  الرسول  عىل 

: )وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   سورة، وكان تفسري ذلك هو لثبيت فؤاده 
]الفرقان: 32[ حال املتلقي هنا كحال متعاطي  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی( 

الدواء الواحد مكرًرا، وال يكون دواء شافًيا إال بذلك.  

العظيم يف مواضع  القرآن  يرتدد ذكر قصص  أن  اهلل  إعجاز كتاب  لقد كان من   
عدة؛ ليثبت اهلل هبا فؤاد النبي  قبلنا، يذّكر اهلل نبيه بقصص األنبياء آدم ونوح وإبراهيم 
وإسامعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وغريهم مرات عدة يف سياقات خمتلفة، 
والقصة تكاد تكون واحدة يف أصلها واحلدث واحد، لكن ال يمكن أن تشعر بتكرارها؛ 
قدر  أكرب  يترشب  بالعقل من كل جانب، حتى  القصص  ألهنا رضورية إلحاطة هذه 
منها، كام يترشب الفخار املاء الذي يكرر عليه كبسه من كل جانب، فمثل هذه القضايا 
اإليامنية الكربى يف الوجود ال يكفي أن تلصق عىل القرشة اخلارجية من )العقل( بذكرها 
يف مناسبة أو مناسبتني لتطري منه ألدنى سبب، بل ال بد من ترّشهبا من مجيع مسام العقل 
فيه،  ترتسخ  حتى  كلل؛  وال  ملل  دون  واملتواصل  الدائم  بالتذكري  وتكرارها  ومنافذه 
من  ويكون  عنه،  انفكاكها  يصعب  التي  الفطرية  اإلنسان  كينونة  من  جزًءا  وتصبح 
الصعوبة أيًضا تعرضها للتآكل الفكري بسبب النسيان وعدم تكرار جرعات التذكري 
اإليامن  ترسيخ  يف  الفاحتة  سورة  أمهية  ولوال   ]10 ]األعىل:  وئ(  ەئ   )ەئ   واخلشية: 
والعقيدة ملا أوجب اهلل عىل عباده تكرارها وجعل احلد األدنى أن نكررها سبع عرشة 
العادية رضورية لنفع املؤمنني يف احلفاظ  اليوم، وإذا كانت الذكرى يف األمور  مرة يف 
عىل إيامهنم: )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]الذاريات: 55[ فكيف بمن حيتاجون 

إىل البالغ بأصل الدين كله قبل هذا التذكري؟!   
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يقتدي هبم  العهد وامليثاق من األنبياء عليه كي  الذي أخذ اهلل  بيان احلق  إن من 
نعلمه من  بام  أكثر جهورية ومصارحة  وإليك بصوت  أنفسنا  إىل  نتحدث  أن  أتباعهم 
أمره، فيحمد  أنه عىل بصرية من  منا  البصري  ليتذكر  املبني عام جيول يف صدورنا؛  احلق 
اهلل عىل نعمة اإليامن واليقني، وحيافظ عليها بالطاعات والعبادات حتى يلقى خالقه، 
الرمحن،  بربه  الظن  بيد من لديه قلق أو وحشة، فيطمئنه، ويؤانسه كي حيسن  وليأخذ 
وحيزم أمره واثًقا باهلل سالًكا طريق النجاة مسارًعا إىل املخرج اآلمن الوحيد الذي يزيل 
الدنيا واآلخرة،  أبدية يف  بالدنيا، ويستبدل هبا حياة سعيدة  الكآبة والوحشة  عنه هذه 
وليستيقن من يف صدره يشء من هذا أن مآله إىل أمان مطلق، وطمأنينة ال ختطر ببال 
وخوف،  قلق  كل  فينتهي  اجلنة،  بدخوله  وجوده  غاية  إىل  يصل  عندما  وذلك  أحد، 
وحينها سيحمد صربه وجهاده عىل اإليامن بالغيب يف الدنيا القصرية، وهو جيني ثمرة 
ذلك باجلزاء األوىف يف احلياة األبدية، فينطق هبا رصحية وما أحالها من حلظة حني نقول 
يف اجلنة، ونحن ننظر إىل الوراء يف عال الدنيا، فنتذكرها، ونتذكر خوفنا فيها من سوء 

)ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   املآل: 
ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ( ]الطور: 26ـ 28[. 

*****

الوقفة الثالثة: رجال الدين والأزمة

الوحي خياطب الناس كافة بلغتهم امليرسة، ولكن يبقى رجال الدين هم املعنيني 
ببيان تفاصيل نصوصه، واملأمورين بأن ييرسوا، وال يعرسوا، وأن يبرشوا، وال ينفروا، 
والتصورات  الدينية  املفاهيم  تشكل  عىل  القوي  أثره  يف  الدين  رجل  خطورة  وتكمن 
عن الوجود، حيث إن الناس تنظر إىل رجل الدين من منظار الثقة واالحرتام ملا يدعو 
الناطق باسم الوحي  ُيعّد بشكل أو بآخر هو  إليه من خطاب مقدس متصل باخلالق، 
بعد الرسل واألنبياء، وال يكاد يسلم دين ساموي من التشويه من قبل حفنة من البرش 
الذين يصنفون بأهنم رجال دين، يقفز بعضهم عىل مفاصله احلساسة، فيشّلون أركانه، 
وحيرمون الناس خرياته وخرييته، ويترصف بعضهم، وكأهنم يملكون حق )االمتياز( 
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عىل النص الرشعي للترصف املطلق وفرض فهمه القارص عىل عقول اآلخرين بعد أن 
منحهم اهلل فرصة املسامهة بفهم النص امليرس أصاًل.

لقد قدم بعض القساوسة واألحبار والرهبان ألتباعهم دينًا )باسم اهلل(، تسلطوا 
فيه مع اإلقطاعيني عىل رقاب الناس وأمواهلم وحرياهتم، وحرموهم حقوقهم يف احلياة 
الدنيا ليستحوذ عليها القسيسون والكرادلة واإلقطاعيون، عىل أن هذا الترصف منهم 
نابع من تعاليم الدين احلق ورسالة الرب، ول يتوقف هذا التشويه عند مهازل صكوك 
الغفران والتعميد والتطهري وغريها من اخلرافات املنسوبة للرب، بل جتاوزه إىل تقديم 
تصادم  والتي  املحرفة،  األناجيل  بعض  يف  جاءت  التي  الغريبة  بالصورة  للناس  اإلله 
الفطرة السليمة، وهذا ما جعل أوروبا تثور عىل املوروث الروحي الديني الكنيس كله 
يف القرون الوسطى، وترفضه مجلًة وتفصياًل، وتلوذ بالعلمنة خمرًجا ومنقًذا هلا من عال 

اخلرافة واألباطيل التي ال يالم العقل يف رفضها.

 حقيقة تقتيض األمانة التارخية اإلشارة إليها، وهي أنه ل تكن ثمة عالقة بني أصل 
التوراة واإلنجيل بام فيهام من نور وهًدى للناس، وبني ما كان يامرسه رجال الدين من 
ضالل واستغالل ليس يف عال املعتقدات واملعامالت فحسب بل باسم الرب مبارشة، 
املزعزم والنفور منه  الدين  ما استوجب عىل األسوياء والعقالء والنبالء كراهية ذلك 
متمرد  بكل  أخرى  جهة  من  والرتحيب  وحتميه،  تستغله  سلطة  كل  ومن  رجاله  ومن 
عليه بال حدود وال قيود، إنه ذلك الغش الذي مارسه رجال الدين حتى دفعوا فيلسوًفا 
الدين  لذلك  املناهضة  توجهاته  سبب  يكشف  أن  رسل()1(  )برتراند  مثل  مشهوًرا 
واإلحلاد به، وأن من أهم تلك األسباب خلو النسخ اإلنجيلية من أي كلمة تدعو إىل 
البحث والتفكري العلمي، وال خيفى أن رفض العلم والتنكيل بالعلامء جاء من رجال 
من  العلم  يتحرر  أن  قبل  نفسه، وذلك  الدين  من  وليس  الوسطى،  العصور  الدين يف 

قبضتهم، فينعم اإلنسان هبذه التقنية.

)1( برتراند رسل Bertrand Russell )1872- 1970م( املوافق )1289- 1390هـ( فيلسوف إنجليزي 
من أشهر رواد املنطق الريايض له كتابات سياسية واجتامعية مثرية وخمالفة للمألوف لكنها عميقة وأصيلة 

وله مسامهات يف املنطق الريايض: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص517(.



79

 الفصل الثالث: ولفا  مفصت ة لتاث ا األفمة 

يف  حدث  قد  كان  وإن  النسبي،  التشويه  هذا  من  خالية  املسلمني  ساحة  تكن  ول   
األوساط اإلسالمية بدرجة أقل بكثري عام حدث يف الغرب؛ نظًرا لوجود القرآن املحفوظ 
بيننا، هذا الطود العظيم الذي ال يسع أحد القفز فوقه، والذي كان العهد النبوي ترمجة 
له )كان خلقه القرآن()1(، وبعد العهد النبوي جاءت اخلالفة الراشدة عىل منهاج النبوة 
صافية املنبع مثالية التطبيق، عادلة احلكم، حافظة للحقوق، مقدرة ألهل الفضل فضلهم، 
قائمة بإيامهنا عىل أساس الفكر الفطري السليم الذي ل خيتلط به منطق العجم وال فلسفة 
متميًزا  حضارة  مرشوع  بوصفه  للعال  اإلسالمي  الدين  املسلمون  قّدم  حتى  اليونان، 

اكتسح عاملهم حينها، وذابت فيه مملكتا فارس والروم خالل سنوات معدودة.

 ثم حدث بعد اخلالفة الراشدة بداية خلل عىل املستويات السياسية واالجتامعية 
تلك  قبول  إىل  تدعو  إنام  السامء  يفهمون، وكأن رسالة  املتأخرين  واالقتصادية جعلت 
مرور  مع  ذلك  بعد  األمر  تفاقم  ثم  الدين،  باسم  متارس  التي  والتجاوزات  األخطاء 
و)إقصائي(،  و)انتقائي(  )دعائي(  إسالم  أمام  الناس  وكأن  احلال  أصبح  حتى  الزمن 
بينام جانبه املثايل يستحيل تطبيقه فكًرا وسلوًكا، بل يرتاءى هلم وكأن اإلسالم العظيم 
به  وتصادر  اهلل،  باسم  الشعوب  به  تركع  احلريات،  مصادرة  أدوات  من  أداة  جمرد 
احلقوق باسم الدين، عىل نحو يقرتب مما حدث يف أوروبا يف القرون الوسطى، فنشأت 
أجيال إسالمية أيًضا بدورها تواقة للحضارة والعزة، تنفر من هذه التوجهات الدينية 
شاطئ  قرب  عن  يرون  بأهنم  الكتاب  أهل  عن  خيتلفون  لكنهم  الرسمية،  اإلسالمية 
األمان والسالمة، وذلك بوجود أعظم وأثمن وأرقى يشء يف وجودنا كله، وهو هذا 
القرآن العظيم الذي يكفي أن يوصف بأنه كالم اخلالق اجلبار الواحد القهار، قرآن تراه 
بني يديك اليوم حمكم حمفوظ بحفظ اهلل له من التحريف الذي طرأ عىل الكتب السابقة، 
وكذلك وجود اإلسالم دينًا متجذًرا يف حياة املسلمني مقارنة بغريهم من أهل الكتاب 
الذين طال عليهم األمد، فقست قلوهبم، تلك القسوة التي حذر القرآن املسلمني منها 

ينِي  )1( احلديث رواه أمحد )6/91( عْن َسْعِد ْبِن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر. َقاَل: أَتْيُت َعاِئَشَة َفُقْلُت: َيا أم امْلُْؤِمننَِي أْخرِبِ

: )ڱ  ڱ     ڱ  ں  («  بُخُلِق َرُسوِل اهللَِّ  َقاَلْت: »َكاَن ُخُتُهُل اْلُهْراَن، أَما َلْهَرُأ اْلُهْرآَن َلْوَل اللهَِّ 
]القلم: 4[.  
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قبل وقوعها، وذكرهم بحال أهل الكتاب لكي يتجنبوا خطأهم: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  

ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئ( ]احلديد: 16[. 

 كل ما يتعارض من نص الدين الرصيح الصحيح جيب عىل األمة التصدي له بكل 
عزم وحزم، وال بد أن نبدأ بأنفسنا أواًل، فنبدأ بتصحيح هذه املفاهيم اخلاطئة الدخيلة 
باسم  نفعل  ال  ما  نقول  وأال  أنفسنا،  وننسى  بالرب،  الناس  نأمر  ال  بحيث  الدين،  عىل 
ا للوقوف  الدين، وأن تكون أنت أهيا اإلنسان، مهام بلغت من العلم والدراية مستعدًّ
انتهازية  ألقلية  شهوات  أو  غرائز  أو  أهواء  ليس  الساموي  فالدين  املعريف،  حّدك  عند 
تفرضها باسم اهلل عىل األغلبية، بل الدين حكم إهلي رباين عظيم ال يمكن أن يأيت ناقًصا 
له  الرباين  الدين  آلخر،  حني  من  واملعدلة  املجربة  البرش  كنظريات  ظامًلا  أو  قارًصا  أو 
العدل  يوجد  حيث  جتده  العادلة  اإلنسانية  التطلعات  مع  بقوة  تتناغم  راقية  عالمات 
والقسط والكرامة واحلقوق واألمان واإلنصاف واالحرتام والتضحية واحلقوق العامة 
والشورى واحلريات املنضبطة باملصالح العامة والسلمية والطمأنينة وغريها، إن غياب 
مثل هذه املعاين السامية من أي مرشوع مهام أضفى عليه أتباعه من القداسة تكفي دلياًل 
قاطًعا عىل أنه ليس من عند اهلل، وإن زعم من زعم أنه من عند اهلل، فاهلل ال يظلم الناس 

)چ  ڇ    شيًئا، وال يأمر بالفحشاء، وال هيدي كيد اخلائنني، بل إن اهلل سبحانه: 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ( ]النحل: 90[ 

ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   )ۆ     بالقسط:  واحلكم  األمانة  بأداء  ويأمر 
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ( ]النساء: 58[.   

*****

الوقفة الرابعة: جمود الَعاِل و�سدود املُتعِلرّم 

الوحي نور عظيم من اخلالق  يفوق مقامه مقام البرش مجيًعا، ول يستحق العلامء 
أن يوصفوا بالعلم إال ألهنم حيملون مشكاته بعد األنبياء، فيبّينون احلق كل احلق للناس، 
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وال يكتمونه ألي سبب كان، ومما ال شك فيه أن أثر علامء الدين عىل الشعوب املتدينة 
ا، وأن العاِل ما هو إال ناقل أمني، ومفرس رصني ملا نزل به الروح األمني من  جوهري جدًّ
رب العاملني، وليس له حق اإلضافة والترشيع وال قرص املعاين الواسعة عىل سقف عقله 
يعلم فيكتم  يعلم، أوعال  الضيق، وال أضل من جاهل يتصدر وهو ال  وجمال تفكريه 
علمه عن الناس، ويف اإلسالم حتديًدا صور حضارية مجيلة ال حيدها الزمان وال املكان، 
سواء عن تعامل املسلمني فيام بينهم، أو عالقتهم مع من سواهم من األمم األخرى، 
وإنه ملن الغش والتضليل كتامن هذه املعال احلضارية املرشقة من الدين، فيتوهم البسطاء 
الدين يف يشء مما  الناس عامة، وأن ما ليس من  الدين وجفافه يف حفظ حقوق  جفاء 
يتعارض مع رصيح النص هو الدين، وكذلك حرمان الناس من هامش املباحات حتت 
ذريعة املبالغة يف قاعدة سد باب الذرائع وأخذ احلذر واحليطة تلو احليطة مما ال يشرتط 
احلذر منه بحكم اهلل قبل حكم الناس، بينام يدرك من لديه أدنى درجة من العقل أن مثل 
هذا املوقف من بعض العلامء ليس فقط خمالًفا للدين الصحيح فحسب، بل يصل أحياًنا 
إىل نقيضه متاًما بتجريده من جوهره احلضاري التعاييش العادل، وقد يصل إىل مرحلة 
الصد عن سبيل اهلل، وهو ما زجر اهلل أهل الكتاب عنه، ووّبخهم عىل سلوكهم الذي 

وصفه بأنه صد عن احلق، حتى وإن كانوا يشهدون بأنه هو احلق: )ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی( 

]آل عمران: 99[.

 من أجل ذلك كان اللوم واملحاسبة، بل الوعيد األشد للمقرصين من الرهبان 
والقساوسة والعلامء يف كل زمان، الرتكاهبم هذه اجلريمة النكراء يف حق الناس؛ ألن 
بل  أبًدا،  والصمت  احلياد  جانب  يأخذوا  أال  هو  أصاًل  عليه  يؤجرون  الذي  قدرهم 

عليهم أن يبينوا للناس احلق كل احلق دون تردد، ويتحملوا تبعاته: )پ  پ       ڀ  
ڀ( ]آل عمران: 187[ وأن يكونوا بذلك قدوة للناس يف خشيتهم هلل: )ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉې( ]فاطر: 28[ ويف حتملهم لألذى يف سبيله: )ې  ې   ې  
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ( ]لقامن: 17[ 

وبذلك يستحقون حقوقهم عىل الناس بالتقدير لتأديتهم حقوق الناس عليهم بالبيان.
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 إهنا دعوة حق أن يتكلم الناس عن رضورة جتديد اخلطاب الديني التقليدي يف 
إطار املتغريات املرنة دون املساس بالثوابت القطعية، ورضورة البحث عن لغة مفهومة 
وجتدد  األمم  تقدم  مع  احلقيقة  عن  الباحثة  القلوب  تعطش  وتروي  املرحلة،  تناسب 
بعض  به  يشعر  قد  حرج  أدنى  دون  الدعوات  هذه  بمثل  الرتحيب  جيب  احلضارات، 
العلامء، عندما تطرح رضورة جتديد اخلطاب وتكييفه بام يتناسب مع لغة العرص دون 
صعبة  فكرية  ومستجدات  مواقف  أمام  فنحن  فيها،  اجتهاد  ال  التي  بالثوابت  مساس 
تطوير  يعني  ما  ا،  حقًّ خملصني  دعاة  يكون  أن  واملصلحني  الدعاة  عىل  توجب  ا،  جدًّ
خطاهبم بتجرٍد كامل عىل ضوء نصوص الرشيعة، فالدعوة إىل اهلل أسمى من أن تكون 
جمرد هذيان ملكتوب، أو نقاًل حرفيًّا لغري معقول دون أن نعقله، هذه القلوب الصافية 
طريق  نحو  ويرشدها  دائاًم،  معها  يقف  من  إىل  حتتاج  اإليامن  يقني  إىل  املتعطشة  ا  فطريًّ
للدين  نفوسهم  وتأنس  قلوهبم،  تطئمن  كي  وشفافية  ووضوح  صدق  بكل  النجاة 
احلق، وإنه من الغش املبني أن يكتفي الواعظ التقليدي بتقديم املهدئات الزائفة جلروٍح 
فكرية غائرة، ويرسد املواعظ السطحية لعالج أزماٍت فكرية مستعصية، حتتاج يف بعض 
حملها،  النور  وإحالل  فيها  اجلهل  ظالم  سحق  خالل  من  تاٍم،  استئصال  إىل  األحيان 
فليس حالًّ أن نزجر اإلنسان الطبيعي بتفكريه، ونجرده من عقله الذي ميزه اهلل به عن 
احليوان إذا ما فكر وتأمل وتدبر وفق ما يأمر به الوحي املنزل، ثم صادف إشكاالت تثار 
حوله ليل هنار، وحتتاج منا إىل مد يد العون له ومناولته طوق النجاة، ولئن قدر الواعظ 
عىل إسكات لسان السائل خمادعة، فلن يملك إسكات القلب النابض والفكر املتدفق 
والعقل الباطني املتفاعل بقوة مع األحداث واملتغريات التي تعصف به يف كل اجتاه بال 

رمحة وال شفقة.

 هذا ما جيب أن نصارح بعضنا فيه، مع حفظ املقامات لكل القامات، ولكن ال بد 
من إعادة ثقة اإلنسان بربه بعيًدا عن التقديس الشخيص للناس وعن التكلف املنفر من 
الدين، عندما يتعمد بعض املحسوبني عىل الدين رصف معاين النصوص عن ظاهرها 
تعسًفا، لعلٍة ما أنزل اهلل هبا من سلطان، حمتقرين بذلك عقل املتلقي الصامت الذي قد 
يدرك بفطرته وانسجامه مع نفسه وحميطه، ما ال يدركه هذا الواعظ الذي يتعمد اختزال 
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–أحياًنا–  منه ومنه وحده  يسمع  الذي  فقط  املتلقي  ليضعه يف موقع  املوعوظ  إنسانية 
وأال جيادل بحًثا عن احلقيقة والربهان، وإال فهو بذلك خيالف أمر الرب الرمحن، بينام 
)ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   (  هو خماطب مثله بالقرآن امليرس للجميع: 

]القمر: 17[.

وقد  تستحقه  تكريميًّا  مقاًما  تتبوأ  الوجود  هذا  يف  أنك  تذكر  اإلنسان،  أهيا  فيا 
وضعك فيه خالقك وحده ال رشيك له، ال يزحزحك عن هذه املنزلة عال وال حاكم وال 
فرد وال مجاعة، فأنت بحكم اهلل سيد بني سادة حولك، متساوين يف احلقوق والواجبات، 
تتفاوتون يف األعامل واملواهب والقدرات، كل من علم منكم شيًئا أصبح به حجة عىل 
من ل يعلم، وكلكم عبيد للخالق وحده، ولئن استطاع املخلوق مزامحة خملوق مثله يف 
حياهتم املشرتكة، فإنه ال يملك، وال يقدر عىل مزامحة اخلالق يف ملكه، بل إن إيراد مثل 
، وعىل  هذه العبارة ال خيلو من سوء أدب مع اخلالق العظيم الذي ال ند له وال رشيك 
هذا األساس جاءت التكاليف الرشعية من اخلالق للمخلوق، من األعىل لألدنى، ومن 
األقوى لألضعف، ومن الباقي للفاين، تكاليف مبارشة وبقوة آمرة، مع استغناء اخلالق 

متاًما عن املخلوق، وهو كذلك غني عنه بحق: )  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  
ھ   ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( 

]فاطر: 17-15[. 

 خطاب التكليف موجه لك أنت أهيا الفرد، أكثر منه للجامعة، وسيكون لك أو 
عليك احلساب وحدك عىل فروض األعيان قبل فروض الكفاية، تذكر أنه لن يصحبك 
هذا العال أو ذاك، سواء كان جامًدا أم منفتًحا، ال يف قربك وال يف حمرشك بعده، ومن هنا 
يتضح لك أنه ال مناص، وال خمرج، وال مهرب من أن تؤمن حق اإليامن باخلالق، وأن 
تثق بربك الرمحن، ثم تؤمن هبذا الدين الذي جاء به خري البرش شفاًء ومنقًذا لك من 
بحور التيه والشك والظالم، ول يأِت ليزيدك حرية وشقاء وبلبلة، ثْق باهلل ثم باملخلصني 
من عقالء األمة الذين يتفقون معك تدينًا بأنه ليس عداًل وال عقاًل وال رشًعا أن جيعل 
ا حتى يشعروك يف النهاية  الناس منك وحدك ضحية لألزمة األزلية، فيحارصونك فكريًّ
وكأنك أنت وحدك ملتقى الرش والنزوات واألهواء واالنحراف والشكوك واإلنكار 
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والضالل، أما من حولك من البرش فام هم إال )مالئكة( أبرار أطهار، ال جيدون شيًئا 
مما جتد، فتضطر بذلك إىل إفناء عمرك حمارًصا هبذه الوحشة املخيفة، مدافًعا عن خطيئة 
ومهية ال وجود هلا إال يف عقوهلم املتحجرة، لكنهم يضطرونك بسببها إىل الرباءة أحياًنا 
مما فعلت، ومما ل تفعل تلمًسا لرضاهم، وليس لرضا اخلالق، ولو فكرت مليًّا ألدركت 
الرعب  الرحيم سبحانه ل خيلقك كي تعيش هبذا  الرب، والرب  باسم  يتكلمون  أهنم 
القاتل، حتى لو وقعت بأكرب موبقة، فالتوبة بحق اهلل فقط مع االستغفار املريح كافية 

شافية لرّدك إىل أفضل مما كنت عليه.

*****

الوقفة اخلام�سة: العبادة للخالق ولي�ست للخلق

الصادقة وحدها؛ ألنه غني عن خلقه، واخلطأ  التوبة  اخلالق متحوه  اخلطأ يف حق 
يف حق املخلوق يؤخذ بالرد أو باملقاضاة العادلة أو بالتنازل املغلف باملنّة أحياًنا، وحق 
اخلالق مبني عىل املساحمة، وحق املخلوق مبني عىل املشاّحة، وال خيلط بني احلقني، ونحن 
أن  عليك  لكن  التوابون،  اخلطائني  وخري  تعاىل،  اهلل  حق  يف  مقرصون  خطاؤون  مجيًعا 
حتذر كل احلذر أال تقدم التوبة يف تقصريك بحق اهلل إىل غري من أمرك بالتوبة إليه، وال 
عليك  )األوصياء(  إىل  املصطنعة  والتوبة  القربى  تلتمس  أن  وال  بالوسطاء،  لك  حاجة 
من املخلوقني، ملجرد إحساسك بقسوهتم وشدة وطأهتم عليك جتاوًزا منهم دونام حق 
هلم بذلك، وال داعي هلذا االقتناع الومهي وحتمل األمحال الثقال جماملة للفرد أو مداراة 
بعقله  يداري  الفرد  أصبح  حتى  وسعادتك،  راحتك  حساب  عىل  اجلمعي)1(،  للعقل 
متصنًعا إلرضاء العقل اجلمعي اخلادع، بأكثر من قيامه بالواجب يف حق اهلل عليه، واهلل 
تعاىل هو الرمحن الرحيم العليم بحال املرء، واألمر يرجع إليه سبحانه، وليس إىل هؤالء 
املخلوقني القساة عليك باسم اهلل الذي هو وحده أحق أن نخشاه، ونرجوه، ونتوب إليه!

)1( العقل اجلمعي: مصطلح يطلق عىل الظاهرة النفسية التي يفهم منها أن ترصفات اجلامهري تعني الصحيح 
خاصة يف القضايا الغامضة فيتوهم الفرد أن اآلخرين يفهمون أكثر منه فيستسلم النطباعاهتم الومهية وفيه 
تقتنع الغالبية من الناس بأن ترصفات اجلامعة يف حالة معينة تعكس سلوًكا صحيًحا مهام كان موافًقا أو 

خمالًفا للمعايري الصحيحة علميًّا. 
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عالقتك هنا مع اخلالق اجلبار عالقة ال نظري هلا يف الوجود، إهنا أيرس وآمن وأهدأ 
وأنفع وأبقى عالقة عىل اإلطالق، ومن مميزات هذه العالقة أهنا ل حترمك حقك املرشوع 
بسؤال أهل الذكر يف كل أمر حيريك مهام أرجف حولك املرجفون حلرمانك منه، فإما أن 
تبني لك األمة عن طريق علامئها ما التبس عليك، وهذا هو الواجب عليها، وإال فسيكون 
ا لك ولغريك عن سبيل اهلل بغري علم وال هدى، وأنت لن يضّيع اهلل  املوقف منهم صدًّ
الرؤوف الرحيم إيامنك، فاحلق بنّي ال لبس فيه وال غموض، وليس يف معتقداتنا يشء 
نشّك يف مصداقيته، وال ما ُيستحى من مناقشته بكل ثقة، تتجىل شجاعتك يف صمودك 
مع ذاتك، عندما حييط بك بعض ذوي النيات احلسنة مستنكرين عليك مبدأ السؤال، 
العقالء، وتتساءل عالنية عام  يفعل  تفّعل عقلك، كام  أنك عاقل  وال ذنب لك سوى 
حولك، متأدًبا مع اهلل الذي يعلم ما يف نفسك قبل نطقك به، ومع من يقفون أمامك 
وكأهنم حياكمونك جنائيًّا، مرتدين لباس التقوى والورع، متحصنني بالرشع ونصوصه 

التي هتاهبا، فام متلك إال التوقف والصمت واالمتثال حبًّا للدين واحرتاًما حلامله.

لكن اإلشكالية تكمن يف خطورة آثار هذا الصمت الذي حيدث منك أحياًنا مع 
كبت ما يف نفسك خوًفا وحيطة؛ ألنك حتمل اخلريية اإليامنية داخل نفسك، فتضحي 
بحقك املباح يف املعرفة من أجل احلفاظ عليها متامسكة، حتى إذا ما رماك القوم بسهم 
املوقف فوق رعبك األول  قاتل من االنتقاد واالستنكار واإلنكار، يغشاك رعب من 
املحري لك داخليًّا، وتشعر يف النهاية وكأنك وحدك النقطة السوداء يف الكون األبيض، 
القوم  أغلب  حيمله  وما  حولك،  من  حقيقة  أدركت  لو  بينام  صمّت،  أم  حتدثت  سواء 
جتاه ما خّطؤوك من أجله، لربام خررت هلل ساجًدا أن فضلك عليهم باإليامن األقوى 
بغض النظر عام يقولون لك، وما يتظاهرون به أمامك، فالعربة بام يف سويداء القلوب 
من اقتناع ويقني وإيامن وليس فيام هو ظاهر من شعارات وادعاءات؛ ألن املؤمنني يف 
النهاية هم فقط املطمئنون الذين ال ينتاهبم ريبة وال شك، وهم الصادقون مع ذواهتم 

وأنفسهم، كام وصفهم القرآن: )ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ( ]احلجرات: 15[.

 *****
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العقل اجلمعي، وال  التي ال جود هلا إال يف ذاكرة  املثالية املضللة  ما أكثر الصور 
وجود هلا يف عال الواقع، وهذه احلياة »ساعة وساعة« كام قال ذلك أكمل الناس إيامًنا 
»والذي  فقال هلم:  انرصفوا من عنده،  إذا  اختالف حاهلم  الصحابة  إليه  عندما شكى 
ففيس ب إهل إن لو لإومون عىل ما لووفون علإي، و  الذكر، لصافحتوم املالئوة عىل 
فرشوم و  طرلوم«)1(، واملبالغة يف املثاليات أوهام مزعجة ومؤثرة يف ثقة املرء بنفسه، 
فقد تصل إىل إهيامك -أخي الكريم- بأنك آفة الكون لقرصك عن عال املثال، وأنك 
ويف  والضالل،  بالشك  والغارق  الوجود،  يف  األول  واخلطأ  الوحيد،  املخالف  أنت 
جانبها اآلخر تعكس ومًها آخر، بحيث يرتاءى لك أن كل من حولك هم أمثال املالئكة 
الفوضوية،  املزعج وأسئلتك  الوجود كله خري لوالك أنت وعقلك  األبرار، وأن هذا 
وكل الوجود إيامن نقي لوال شكوكك، وكله حسنات لوال سيئاتك، هكذا، حتى يصل 
الزائد يف تفسري بعض اآليات تفسرًيا سلوكيًّا غريًبا يدعم  التكلف  األمر ببعضهم إىل 
املفرسين  بعض  يقف  املثال–  سبيل  –عىل  العادي  اإلنسان  بحق  اجلائر  املوقف  هذا 

ڤ  ڦڦ   )ڤ   العزيز:  امرأة  مع  يوسف   النبي  عن  تعاىل  اهلل  قول  عند  تكلًفا 
به للفاحشة، وهّم هبا لإلنكار واالعرتاض!  ]يوسف:24[. فيقول: لقد مّهت  ڦ  ڦ( 

)ڄ  ڄ  ڄ   دون أن يكلفوا أنفسهم بتوضيح معنى االستثناء االستداركي يف اآلية: 
ڄ  ڃ( ]يوسف: 24[ مع التسليم بأنه ل يرتتب عىل املوقف يشء من الفواحش التي 

)1( احلديث رقم )2750( من صحيح مسلم عن حنظلة بن حذيم األسدي التميمي قال: لقيني أبوبكر فقال : 
كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة قال: سبحان اهلل! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول 

األزواج  عافسنا  اهلل   رسول  عند  من  خرجنا  فإذا  عني  رأي  كأّنا  حتى  واجلنة  بالنار  يذكرنا  اهلل  
واألوالد والضيعات فنسينا كثرًيا قال أبوبكر: فواهلل! إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبوبكر حتى دخلنا 

: وما ذاك؟ قلت: يا رسول اهلل  عىل رسول اهلل  قلت: نافق حنظلة يا رسول اهلل! فقال رسول اهلل 
األزواج واألوالد  فإذا خرجنا من عندك عافسنا  كأّنا رأي عني  بالنار واجلنة حتى  تذكرنا  نكون عندك 

: »والذي ففيس ب إهل إن لو لإومون عىل ما لووفون علإي و   والضيعات نسينا كثرًيا فقال رسول اهلل 
الذكر لصافحتوم املالئوة عىل فرشوم و  طرلوم ولون لا حلظتة ساعة وساعة« ثالث مرات. 
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ال تليق بمقام األنبياء املصطفني، وأن اهلل قد رصف عنه السوء والفحشاء، ولكنها كانت 
؛ ألنه نبي يربى ليكون  ا رصف اهلل سوءها عن النبي يوسف  حلظة برشية قصرية جدًّ
والنزاهة  القداسة  إلظهار  فيه  املبالغ  بتكلفهم  هؤالء  لكن  بعد،  فيام  السامي  شأنه  له 
مضخمة فوق ما حتتمل املواقف واأللفاظ واملعاين، جيعلون اإلنسان املذنب بطبعه يشعر 
بأنه هو الذي يعاين فقط دون غريه، ومن ثم ييأس من حاله، ويتصيده الشيطان يف أجواء 
اإلحباط هذه، فيزداد األمر تفاقاًم، ولربام تطور املوقف ليصل إىل حد الضالل، بل ربام 

يتامدى، فيوسوس بكل يشء يف الدنيا واآلخرة.

مداخل  من  خطرًيا  مدخاًل  الومهية  املثالية  الصورة  هذه  مثل  من  جيعلون  إهنم   
الغواية، بأن يصنف اإلنسان نفسه بالعايص، فتفرت عنده مهم الطاعات؛ ألنه يرى نفسه 
خارج النطاق املقبول، وأن أمل النجاة وخط الرجوع للصالح قد انقطع، وأن البوصلة 
قد فقدت متاًما، ال واهلل، ثم ال واهلل، سبحانك هذا هبتان عظيم، األمر يا عباد الرمحن، 
ا، بل كل كبري ما هو إال صغري  ألطف وأرحم من هذا بكثري، ورمحة الرمحن واسعة جدًّ
يف سعة رمحة اهلل، وباب التوبة واالستغفار والرجوع مفتوح عىل مرصاعيه عن كل يشء 
مهام كرب، وتكرر وتعاظم، وكيف يغلق وهو رمحة من رب العاملني الرمحن الذي وسعت 
الليل، ويتلو كتاب  النهار، ويقوم  أبد اآلبدين، وليس كل عال يصوم  رمحته كل يشء 
اهلل آناء الليل وأطراف النهار، وجياهد يف اهلل حق جهاده، فالناس مستورون بسرت اهلل 
هلم، وال حيتاج األمر إىل جهد وإىل كبري عناء، فقط يتطلب اإلخالص واإلنابة هلل وحده 
والتوجه إليه بلحظات صادقة، دون أي اعتبار لتلك العقبات الومهية، وال التصورات 
املثالية الزائفة املهلكة املنفرة من الدين، إنه ال مكان ألي وسواس أو شك أو يأس أو 
قنوط مطلًقا، ونحن أمام أعظم عرض وأكرمه، وأرجى خطاب وأرمحه، لكل مذنب 
خّطاء مهام كان إرسافه عىل نفسه، استمع إىل نداء الرّب الرحيم الودود، حني يقول لنبيه 

ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ( الكريم: 
ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ  ( ]الزمر: 53[. 

السلوكية،  املثاليات  أيًضا ال تقل خطًرا عن  وهناك تصورات مثالية يف االعتقاد 
عندما يقف )عال( فوق منصة اليقني، فيشعرك بأنك وحدك الغارق بالوسواس، عندما 
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تتساءل مستفرًسا عن تفسري سؤال إبراهيم  لربه عن كيفية إحياء املوتى، فيسكتك 
: »فحن أحق بالاك من إبرام م«)1(، دون أن يدرك هو  زاجًرا بتذكريك بقول النبي 
اآلخر أن إبراهيم  حينها ولو ل يكن عنده شك أصاًل إال أنه كان حمتاًجا، بل يف أمّس 
واحلديث الرشيف ينفي الشك  احلاجة إىل ما ذكره اهلل: )ٺ  ٿٿ  (، ]البقرة:260[ 
عن النبي  واملؤمنني، فبإيامهنم ينتفي كل الشك عنهم، فكيف يرد الشك يف حق إيب 
، ولو كان ثمة شك حلدث مع غريه، ولكن الشك  األنبياء وإمام احلنفاء إبراهيم 
يشء، والطمأنينة يشء آخر، كان أبو األنبياء )متحصنًا( بإيامنه عن كل شك، وكيف يرد 
التفكري بوجود شك عند نبي بادر لذبح ابنه وفلذة كبده ملجرد )رؤيا( رآها وحًيا من 
اهلل، ولكنه )حمتاج( إىل طمأنة القلب بسؤاله الرصيح الواضح )كيف( حييي اهلل املوتى؟ 
وهو الذي اصطفاه اهلل، ورفع ذكره يف األولني واآلخرين، واختذه اهلل خلياًل، وأوحى 
إليه، ووصفه بقوله: )ٿ  ٹ    ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]النحل: 
ا كنت،  120[ فمتى تدرك أهيا العال أو املتعال أو املفرس أو الشيخ أو الواعظ أو املرء أيًّ

رضر حرمان أخيك الربيء املتعطش حلب ربه من هذه النعمة اليقينية لكي يسرتيح يف 
قلبه الضعيف، كام  املتسائل أن يطمئن  بأمان؟ أال يستحق أخوك  دنياه، ويعمر آخرته 
أحوج  أنت  تكون  ربام  الواعظ،  أهيا  يدريك  ما  ثم  القوي؟  إبراهيم  أبينا  قلب  اطمئن 
من غريك إىل ما تتظاهر أنك تنكره عىل غريك؟! وأي يشء ختشاه من تبيان احلق وأنت 
تدرك يقينًا أننا لن نتجاوز معرش البرش قدراتنا املحددة أصاًل من قبل اخلالق سبحانه، 
إننا يا عزيزي، مجيًعا فقراء إىل اهلل يف كل يشء، متعطشون هلدايته وفضله يف حياتنا ومماتنا 

وبعثنا ونشورنا.

هذه بعض الوقفات املفصلية يف تشخيص األزمة، وهذا هو األساس الذي جيب 
أن ننطلق منه لتوضيح أسباهبا يف كيفية نظرة الناس إىل خالقهم وثقتهم بوحيه ورسله 
إال  النجاة  إىل  سبيل  ال  أنه  الكريم-  -أخي  تدرك  أن  بمكان  األمهية  فمن  ورساالته، 

اهللِ  قال:    أنَّ رســــوَل  البخـاري عــن أيب هـريـــرة   )1( احلديث رقم )3372( مـن صـحيـح 
ٿٿ(  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   )ٻ   قال:  إذ  »فحلُأحقُّ بالاكِّ من إبرام َم« 
لوسَف  للَث  ما  السجِن طوَل     ًُ للث إىل ركٍن شإلٍإ ولو  لأوي  لهإ كان  ا  لوطت اللُ  »ولرحُم  ]اللهرة: 260[ 

ًُ الإاعي«. أللل
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بمواجهة هذه احلقائق ومعاجلتها بكل شفافية، وأنه ال سبيل ملعرفة الغيب إال من خرب 
تبيلغ هذا الوحي جيب أن يقوم به علامء عاملون  من يعلم الغيب، وهو الوحي، وأن 
ظمأه،  يروي  ما  للحقيقة  متعطش  كل  عندهم  فيجد  الساحة،  يتصدرون  خملصون 
ويشفي غليله، وأنه يستحيل رسوخ اإليامن بالوحي قبل استقرار اإليامن بالذي أنزل 
الناس  وأخذ  اهلل  من  املنزل  الوحي  بني  الفرق  وأن   ، العظيم  اخلالق  وهو  الوحي، 
ا، يفرض عىل كل منصف أال خيلط بينهام، فالذي حيول بينك وبني احلقيقة  به كبري جدًّ
ليس النص الديني اجلميل الذي حيتضنك بكل رأفة ورمحة وشفقة، وحيميك من كل 
القائمني  بعض  من  اخلاطئة  واالجتهادات  له  الناس  فهم  سوء  العقبة  بل  وقلق،  رش 
عليه واعتبار عامة الناس بعض ترصفات القائمني عىل الدين جزًءا منه، فتصبح للعال 
حصانته وقداسته املزيفة التي قد تطغى عىل قداسة الدين املرشوعة، ولو رجع اإلنسان 
إىل الدين من مصدره ومنبعه الصحيح، ولو باالستعانة بالراسخني يف العلم الصادقني 
األمناء، لوجد األمر خمتلًفا متاًما، وأنه أيرس بكثري مما تعرس، وأقرب مما َبُعد، إنه كام جاء 
لَن َأَحٌإ  ، َوَلْن ُلَاادهَّ الإِّ لَن ُلْنٌ وصف الرسول  له يف هذا احلديث العظيم: »إِنهَّ الإِّ
ِة«)1(. ْلَ ْوَحِة َوَشْىٍو ِمَن الإُّ وا، َواْسَتِع لُوا بِاْلَغْإَوِة َوالرهَّ ُدوا َوَلاِرُبوا َوَأْبرِشُ إِوهَّ َغَتَلُل، َفَسإِّ

*****

. )1( احلديث رواه البخاري )39( ومسلم )2816( َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة  َعِن النَّبِىِّ 
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اأوًل: )اأن�سنة( اخلالق و)تاأليه( املخلوق!

هذه ليست مبالغة بل هي عني احلقيقة، فالتصورات البرشية اخلاطئة عن الذات 
والوجود،  واخلالق  اخللق  قضية  استحضار  عند  بذهنه  املرء  يستبطنها  التي  اإلهلية، 
ا عىل إيامنه، وأسوؤها عىل اإلطالق اعتقاد التكافؤ واملساواة )النظرية( بني  خطرية جدًّ
اخلالق واخللق عن طريق التصور اخلاطئ و)جتسيد( اإلله وتشبيهه باخللق، حتى وإن 
جعل تصوراته عن الذات اإلهلية هي األكمل واألتّم، تبقى خطورة هذا التصور قاتلة، 
حيث يصل األمر إىل التامدي يف تفعيل هذا اخليال اخلاطئ ليصبح وكأنه مرسح دنيوي 
حمدود حيوي مجيع املتحاورين واملختلفني عىل مآالت الوجود، عىل أن يكون اخلالق  
يف عاله طرًفا داخل هذا املرسح املحدود، بعبارة أخرى بخس حق اخلالق العظيم يف 
اهلاميش يف عال  الضعيف  املخلوق  التصور واالعتقاد والصفات مقابل تضخيم ذات 
الوجود، تصور يقيض عىل مجيع فرص االستيعاب اإليامنية وفهم احلقيقة، ويتعارض 
مع سمو األسامء والصفات العظيمة للخالق، وقد ال يسلم من هذا الداء أحد ما ل ينتبه 
هلذا املزلق اخلطري ذهنيًّا، فيستحرض من فوره عظمة اخلالق وعلو صفاته وقداسة أسامئه، 
دون جتسيد أو تشبيه أو متثيل زائف، بل اإليامن جمرد اإليامن استناًدا إىل خرب الوحي، وأنه 
ليس كمثله يشء، وأنه يدرك األبصار، وال تدركه األبصار، وال حتويه اخلياالت، وال 
تصل إليه التصورات، تعاىل اهلل عن كل وصف ال يليق به، وتقدس عن كل تشبيه أو 

متثيل برشي قارص.

هذه خطيئة برشية كربى بحق رب البرش يدركها أصحاب العقول السليمة، ولو 
التاريخ ألدركت أن أكثر جداهلم عن اخلالق مبني  تتبعت نقاش غالبية الفالسفة عرب 
عىل تصوراهتم البرشية عن خالق )جمسد جمسم حارض يف حيز زماين ومكاين( متصور 
ا، ذي صفات متخيلة ومتصورة ومستوعبة ضمن نطاق فكرهم البرشي  تصوًرا برشيًّ
ا، فهم يفرتضون أن هناك طرًفا مكافًئا يقف عىل الضفة األخرى من مرسح  الضيق جدًّ
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اجلدل إلجراء مناظرة أو حماورة معه! إهنم بكل وقاحة وبجاحة خياصمون اخلالق يف 
استهانوا  وهلذا  للبرش(،  )منافًسا  إهلًا  يتخيلون  إهنم  األلوهية،  وأحقية  الربوبية،  أهلية 
باألمر، وخاضوا فيه مع كل خائض، ومع هذا كله فلم خيرجوا بيشء، ل يستحرضوا 
ولو من خالل استقراء املوجودات املحسوسات من حوهلم أن وراءها من هو أعظم 
وأعظم منها عظمة مطلقة يستحيل عليها وعىل العقل البرشي ختيلها مهام أويت من علم 
أو طال به األمد، هذا فوق كونه حيًّا ال يموت، واخللق كلهم يموتون، وأنه أوٌل ليس 
قبله يشء، وآخٌر ليس بعده يشء، وظاهٌر ليس فوقه يشء، وباطٌن ليس دونه يشء، وهو 
عىل كل يشء قدير، وغري ذلك من صفات القدرة والكامل التي ال يتصف هبا أحد من 
اخللق، ول يأِت أحد غريه يف الوجود يدعيها أو ينازعه فيها بحق، أما اإلنسان فقد أتى 

عليه حني من الدهر ل يكن شيًئا مذكوًرا. 

إن هذه التصورات اخلاطئة حتديًدا من أخطر أسباب نشوء أزمة الشك والبلبلة 
أولئك  منها حتى  البرش، ول يسلم  ا عند غالبية  ا جوهريًّ مأزًقا فكريًّ اإليامنية، وتشكل 
املؤمنون من الفالسفة الذين ال يستنريون بنور الوحي، فلم يسلموا من الوقوع حتت 
عن  يتحدث  جتده  اهلل  عظمة  إىل  أحدهم  أشار  فإذا  اهلل،  بحق  اجلائرة  األنسنة  تأثري 
تصورات عقلية جتسيدية مدركة، حتى وإن وصفها بأهنا فوق العقل والتصور، فام يلبث 
)ذكاء  مثاًل  فيقول  التوضيح،  هبدف  وجتسيدها  وتشبيهها  تكييفها  بتفاصيل  يدخل  أن 
الرب! وعقل الرب! وكفاءة الرب! وهندسة الرب!( فتضيع احلقيقة املنشودة بسبب 
للتيه،  مرة أخرى  فيعود  بوصلته،  اخلالق، وتضطرب وجهة  اجلائر بحق  التشبيه  ذلك 
بينام شأن اخلالق خمتلف كل االختالف عام يصفون، ليس )ربًّا( وال إهلًا وال خالًقا ذلك 
الذي )ُيؤنِسنُُه( املفكر يف خياالته )أي جيعله يف صورة إنسان وقدرته( ليتسنى له وضعه 
ا يف مقابل الفكر البرشي، وكأنه جيادله وحياوره طمًعا يف النرص عليه أو استخالص  ندًّ
يشء منه! وهذا )الرب( االفرتايض الذي يوضع يف هذا املكان، وينزل هذا املقام حري 
بكل عاقل أن يكفر فيه، بل ويلحد فيه وال لوم عليه وال عتب؛ ألن اهلل اخلالق العظيم 
ليس كذلك، وليس كمثله يشء وهو السميع البصري، وهو أعظم وأكرب وأجّل من أن 

ينزل هذه املنزلة الومهية يف ذهن خملوق.
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رواد  من  ُيعّد  الذي  )فويرباخ()1(  الفيلسوف  اإليامين  املأزق  هذا  يف  وقع  من  أشهر  ومن 
)اإلحلاد( احلديث، وتتفاقم املشكلة أكثر عندما نجد أن مشاهري املادية اإلحلادية مثل )ماركس( 
)ولينني( اعتمدوا عىل آراء )فويرباخ( لتسييس اإلحلاد فيام بعد، فاستحسنوا تصوراته للوجود 
التي أطلقها من خالل ثالث مراحل: األوىل تصوراته حول اهلل، والثانية حول العقل، والثالثة 
حول اإلنسان، ثم انتهى به األمر إىل )أنسنة( كل يشء بام يف ذلك الذات اإلهلية التي ختيلها يف 

اإلنسان وعىل صورته ولكن هبيئة متقدمة وبصورة أضخم!

 انظر كيف يسلك اإلنسان الطريق اخلطأ يف حماولته للوصول إىل احلقيقة، ومن 
أسوأ تبعات هذا اخلطأ أن جيعل اإلنسان الضعيف من هذه األوهام واخلياالت الفارغة 
أساًسا لتفسري الوجود كله، وأخطر من ذلك أيًضا حماوالته تصور وجود خالق الوجود 
هبذه الطريقة العمياء، ولقد حذر من هذه التصورات شيخ اإلسالم )ابن تيمية()2( 
والفرع،  األصل  فيه  يستوي  متثيل  بقياس  به  يستدل  أن  جيوز  ال  اإلهلي  »العاَل  بقوله: 
وال قياس شمويل يستوي فيه أفراده؛ ألن اهلل تعاىل ليس كمثله يشء، فال جيوز أن يمثل 
التي  األقيسة  أفرادها«)3(، وهذه  يتساوى  يدخل هو وغريه حتت قضية  أن  بغريه، وال 
اختذوها  عندما  العال،  يف  الفالسفة  غالبية  ضيعت  التي  هي  موضعها  غري  يف  توضع 
منهًجا يف االستدالل عىل العال اإلهلي، وُيعّد الفيلسوف )توماس هوبز()4( من القالئل 

)1( لودفيغ فويرباخ Feuerbach Ludwig )1804- 1872م( املوافق )1219- 1289هـ( صاحب املنهجية 
الطبعة  اهلادي،  دار  بريوت:  عون،  باسيل  مشري  احلديث،  اإلحلادي  الفكر  يف  )نظريات  الفيوبارخية: 

األوىل، 2003(.
)2( أمحد بن تيمية )1263- 1328م( املوافق )661- 728هـ( مفكر وفقيه حنبيل إصالحي ولد يف حران ـ 
تقع داخل تركيا حاليًّا- عاش يف الشام برز يف معظم العلوم الدينية له مصنفات فاقت اخلمس مئة تعرض 
للسجن مرات عدة ومات يف السجن: )دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية، عبداهلل الغصن، دار 

ابن اجلوزي، الدمام، ص139(. 
)3( درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية، حتقيق: الدكتور حممد رشاد سال، دار الكنوز األدبية، اجلزء األول، 

ص29. 
)4( توماس هوبز Thomas Hobbe )1588- 1679م( املوافق )996- 1090هـ( فيلسوف إنجليزي ومفكر 
حركة  يتغري  ما  وكل  مادة  موجود  هو  ما  كل  يرى  احلديثة  املادية  الفلسفة  رواد  أشهر  من  ُيعّد  سيايس 
واألساس النهائي لكل يشء هو املادة واحلركة من أشهر كتبه )مبادئ القانون الطبيعي والسيايس( نرشه 

عام 1640م: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص554(.
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الذين توقفوا مدركني برشيتهم املحدودة ومعرتفني بقصورهم عند هذا التصور، حني 
ما  له، وكل  ما ال هناية  معرفة  إىل  أبًدا  يتوصل  أن  املحدود  للباحث  يمكن  يقول: »ال 
نتعلمه نحن البرش إنام نتعلمه من خياالتنا، ولكننا ال نملك خيااًل وصوًرا ملا ال هناية له؛ 

ولذلك يستحيل أن يكون لإلنسان أو أي خملوق آخر تصور ملا ال هناية له«)1(.

إن جمرد التفكري يف املقارنة هنا ُيعّد خطأ فادًحا يف حق اخلالق عىل الرغم من أنه 
ال مقارنة مطلًقا بني اخلالق واملخلوق، فام أجرأك عىل ربك أهيا اإلنسان الضعيف يف 
جسدك وعقلك وحياتك كلها، أنت العاجز عجًزا مطلًقا عن أن تستوعب ما حولك 
من املوجودات يف كوكب األرض، بل يف األمتار القليلة املحيطة بك باعرتاف الناس 
خالقك  عىل  اجلرأة  بك  بلغت  كيف  وملحدهم،  مؤمنهم  وكافرهم،  مسلمهم  مجيًعا 
هيئة وشكل معني  ولربام جّسدته يف  عنه؟  )ما(  تصوًرا  الضعيفة  ترسم يف خميلتك  أن 
متعاظم، ولكنه متصور وحمدود بقدراتك التصورية، ثم تتعامل مع هذه الصورة اخليالية 
)املضحكة(! التي ال وجود هلا إال يف عقلك الغريب الذي يريد أن يربهن من خياالته 
ما يتعارض مع الرباهني القائمة عىل احلقائق الكربى املعلومة واملحسوسة، وأمهها هذه 

احلقيقة الدامغة لكل تصور باطل بأن اهلل: )ٺ  ٿ        ٿٿ (  ]الشورى: 11[.

ا يف نظرتك للوجود قاطبة، لو أنك قمت بتصحيح هذه   ستختلف الصورة جذريًّ
تدرك  أن  التصحيح  اخلالق، وأوىل خطوات هذا  الكارثية يف ذهنك حول  التصورات 
تتحدث عام ال يمكن  إنام  فإنك  إذا حتدثت عن شأن اخلالق،  أنك  مستحرًضا ومركًزا 
فهو  املخلوقني،  عقول  قبل  من  تكييفه  وال  تشبيهه  وال  ختيله  وال  تصوره  وال  وصفه 
العظيم والكبري والقدير والعليم، الذي ال تدركه األبصار وهو يدرك االبصار، خيتار 

ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ      ( تعلمه:  وال  النفوس،  يف  ما  ويعلم 
تسمو  عظمة  عظيمة  صفاته   .]68 ]القصص:  ەئ(  ەئ   ائ    ائ   ى    ېى  
فوق اإلدراك والتصور واخليال، وال ندرك ما وراءها عىل اإلطالق، بل نقبلها ونتقبلها 
كام جاءتنا مؤمنني هبا عىل الوجه الذي يليق باهلل تعاىل، ونستسلم له استسالًما مطلًقا 
ال خيالطه شك وال ريب وال حرج، منرشحة صدورنا بذلك رغاًم عن أنف كل مكابر 

)1(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص28. 
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وجاحد، وقد سجل التاريخ لبعض الفالسفة املتجردين أهنم اقرتبوا بفطرهتم من هذا 
ذلك  عند  التوقف  فقرروا  اخلاصة،  نظرهم  وجهة  من  ولو  باخلالق  السليم  االعتقاد 
احلد الذي وصلوه إكباًرا وتعظياًم للخالق، وذاك أحكم قرار اختذه اإلنسان املفكر عرب 
أم  الدنيا  حياهتم  يف  آمنوا  سواء  واحًدا،  قواًل  وحده  اهلل  إىل  اجلميع  مرد  ألن  التاريخ؛ 

كفروا: )ڃ  چ   چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]غافر: 43[.  

*****

ثانًيا: خطورة القفز اإلى املثال 

نقطة  وتبقى  تنتهي،  ال  فهمها  حماولة  يف  اإلنسان  واستامتة  الغيبية  اإلرهاصات 
البداية الصحيحة يف مجيع أمور الغيب هي األخذ بمفتاح األرسار كلها وكنز املعارف 
تقوم  عندما  يتحقق  الذي  باهلل  اإليامن  وهو  أال  واليقني،  الطمأنينة  وبلسم  الكونية 
باستحضار أمرين عظيمني: مها الوجود، واألسامء والصفات، فاإليامن بوجود اهلل هو 
أصل كل أصل، ومنه ننطلق إىل ما بعده يف كل يشء معريف فرعي، وقد سبق اإلشارة 
فهي  الصفات  مسائل  أما  وألوهيته،  وبربوبيته  اهلل،  بوجود  مطلق  إقرار  بأنه  ذلك  إىل 
التوقيفية، كام أخربنا  ا وذات شقني: األول، معرفتها بألفاظها ومعانيها  أمر عظيم جدًّ
جتاه  إنسان  كل  عىل  وأخالقي  أديب  واجب  وهذا  أحد،  من  إضافة  دون  نفسه  عن  اهلل 
أمر فوق قدرات  بإدراك حقيقتها؛ ألن هذا  أو االدعاء  تأويلها  خالقه، والثاين، جتنب 
استيعاب وتصورات البرش، وقد استعىص عىل األمم السابقة فهمها، فأصبحوا ما بني 
إشكالية  إىل  يرجع  ذلك  وكل  ومثبت،  وناٍف  ومعطل  وجمسم  ومكيف  ومشبه  منكر 
لفهم وجود غري  البرشية  زواياه  التفكري يف أضيق  ا حترش  تصورات برشية خطرية جدًّ
متناهي األطراف والعجائب، إنه حيز التصورات البرشية قياًسا عىل األشياء املحسوسة 
ا خاطًئا عىل حني غفلة منه، يتصور ما ال  املحيطة باإلنسان، كي تصبح مرجًعا تصوريًّ

ا. يمكن تصوره، ثم خيضعه قياًسا خاطًئا عىل تصوراته املحدودة جدًّ

)املثال(  ورطة  حبائل  يف  التفكري  وقوع  أي  اخليالية،  اإلشكالية  هذه  ولتوضيح   
املجسم، والرجوع إليه بوصفه مقياًسا لتصور ما دونه وما فوقه، ختيل لو أن إنساًنا نشأ 
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مع النمل فقط ول َيَر طوال حياته كائنًا آخر سوى النمل، ثم قيل له: هناك فيل ضخم 
ا يزن مئة طن، ملا تصورمها سوى نملة ضخمة،  وزنه عرشة أطنان، أو حوت ضخم جدًّ
إن  أي  املثال يف خياله،  فانطبع  آخر يف حياته،  إنساًنا  رأى  أنه  لو  فيام  إنسان ضخم  أو 
نموذًجا  خميلته  يف  وتتضاعف  انطبعت،  قد  والنملة  اإلنسان  أو  وحدها  النمل  صورة 
أوحًدا للحي حتى أصبحت يف احلجم الذي قيل له، وكذا احلال لو نشأ مع فيلة فقط، 
ا  ثم قيل له: هناك نملة ال يزيد طوهلا عىل 4 ملليمرتات، لتصورها أنموذًجا مصغًرا جدًّ

من شكل الفيل.

 وهكذا يبقى فكر اإلنسان مع الغفلة حمصوًرا يف خياله الضيق أصاًل أمام نامذج 
حية أدركها حسيًّا من خملوقات رآها يف حياته، منها من يميش عىل رجلني، ومنها ما 
يميش عىل أربع، ومنها ما يمشى عىل بطنه، ومنها ما ال يشاهده اإلنسان بعينه املجردة، 
فإذا جاء احلديث عن اهلل، وهو احلي القيوم الذي ليس كمثله يشء والذي له األسامء 
بعض  تستقبله  وحده،  وعظمته  وقدرته  بجالله  تليق  التي  العال  والصفات  احلسنى 
العقول البرشية بتصورات جتسيدية خاطئة، فيقدح يف ذهنه صورة املثال األكرب يف خمزون 
عقله، بحيث يدور حول هذه املجسامت التي عايشها، فمهام تصور األمر شأًنا راقًيا بل 
األرقى، إال أنه ال يذهب بعيًدا يف خياليه القارص عام عايشه دون أن يملك التخلص من 
هذه التبعية اخليالية املالزمة له، واحلقيقة أن اإلنسان العاجز عن استيعاب ما حوله من 
خملوقات، بل عاجز عن اإلحاطة بفهم نفسه، ال يمكن أن حييط بيشء من علم اهلل إال 
بام شاء اهلل، فكيف حياول تصوره أو رسمه يف خياله، وهو الذي ليس كمثله يشء؟!: 
]البقرة: 255[  )ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ( 
ولقد جاء الوحي متسامًيا فوق ذلك كله لينقل اإلنسان من عوال املحسوسات واملثال 
الضيق إىل منطقة تسليم عليا ال تستوعبها األذهان، وال حتيط هبا األفكار، إلخبار البرش 
بأنه اهلل املنزه عن كل قرص أو قصور أو تقصري، سبحانه وتعاىل، وجل وتقدس يف عاله.

أما تأويل الصفات تأوياًل غيبيًّا فيستحيل أن يأيت ذلك من املخلوق، ولالقرتاب من 
توضيح هذه االستحالة يمكن تقريب الصورة برضب مثال ـ وهلل املثل األعىل - ولنأخذ 
صفة )القدرة( مثاًل، فأنت تصف من يتحرك جمرد احلركة بأنه قادر، وأنت تتصور حجم 
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هذه القدرة الضئيلة وصورهتا، وكذلك تصف املهندس الذي صمم، وأرشف عىل بناء 
ناطحة سحاب من مئة طابق مجيلة وأنيقة بأنه قادر أيًضا، لكن شتان بني القدرتني أليس 
للمتحرك  بوصفك  أبًدا  يقارن  ال  البناية  مهندس  لقدرة  وتصورك  فإعجابك  كذلك؟ 
الصغري بأنه قادر، فاحلركة ممكن تقوم هبا حتى البهيمة العجامء، بل حتى احلرشة الصغرية، 

أما اهلندسة فليس كل إنسان قادًرا عليها، لكنك وصفت كل منهام بالقدرة.

 من جهة أخرى لو رأيت قلاًم أنيًقا ال بد أن تبدي إعجابك به وبقدرات صانعه 
َتَره، ماذا لو رأيت جهاز هاتف متطور؟ وماذا لو رأيت جهاز حاسب آيل  حتى لو ل 
متقدم؟ وماذا لو رأيت طائرة عمالقة؟ ثم باخرة أضخم منها، ستكون تصوراتك عن 
عىل  اطلعت  أنك  وبمجرد  ودقته،  املصنوع  حجم  عن  متاًما  منعكسة  صانع  كل  قدرة 
ا بقدرة صانعها ومدرًكا لذكائه وعلمه ومتيزه الذي  الصنعة الفائقة ستكون معجًبا جدًّ
استغرق هذه الصنعة العجيبة، ومن ثم، فهو يفوقها عجًبا ومتيًزا؛ ألهنا جزء من كفاءته 
هذه  لك  وستصف  الصانع،  قدرة  ستدرك  املصنوع  تأمل  وبمجرد  العكس،  وليس 
املخرتعات خمرتعها وصانعها بجميع أوصاف قوة القدرة دون أن تراه، ولكن بسبب 
العالمات التي استنتجتها من إنتاجه وكلٌّ بحسب كفاءة ما أنتجه، ولو واصلنا املثال 
قد نسري مسافة متدرجة نحو األعىل، لكننا سنضطر إىل التوقف عاجزين، إذ ال يمكن 
العقل  املتصلة نفسها لعجز  بالطريقة  الكون  الوصول الستيعاب كيفية صفات صانع 
ا أمام خملوقات اخلالق، أن يقرتب من الشأن العظيم خلالق كل يشء، وهل  مبكًرا جدًّ

يستطيع الناس جمتمعني عىل استيعاب خلق املخلوقات حتى يدركوا قدرة خالقها؟ 

اللفظي واملعنوي،  بالعجز  الواقع، نصطدم  املثال إىل  عندما نحاول االنتقال من 
ا ال نستطيع نقل التصور عن قدرة صانع األرض بمن فيها فضاًل عىل الساموات  إننا حقًّ
العال والكون والوجود كله؛ ألننا أمام قدرة من نوع آخر متاًما؛ قدرة ال يمكن وصفها 
وال استيعاهبا أو تصورها؛ قدرة باختصار تفيض عن مجيع األلفاظ واملعاين والعقول 
من  هنائية  ال  حياة  من  اهلائلة  املنتجات  هذه  أمام  كنا  ملا  كذلك  تكن  ل  ولو  البرشية، 
كواكب ونجوم ال حرص هلا، ويشء ال نعلمه، وال يمكن أن نعلمه، فكيف واحلال هذه 
أن تطلب مني عرض تصور لقدرة خالق كل يشء وأنا وأنت وبنو اإلنسان قاطبة جزٌء 
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)ڭ   َمْن هذه من صفاته:  أمام  بعجزنا  االعرتاف  اليشء! جيب  هذا  ا من  يسري جدًّ
ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( ]البقرة: 117[. 

أو  تأويل  دون  جاءت  كام  والصفات،  باألسامء  املطلق  اإليامن  وجب  هنا  ومن   
تشبيه أو تعطيل، والترضع إىل اخلالق العظيم بالدعاء هبا: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
هذا   .]180 ]األعراف:  ڍ(  ڇ          ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ  
اهلل، كام جاءت  نؤمن بصفات  للناس:  يقولوا  أن  إىل  الصحيحة  العقيدة  ما دفع علامء 
عىل الوجه الذي يليق بجالل اهلل وقدرته وقدره، ويف هذا املستوى الراقي من اإليامن 
والتسليم تستطيع أن تستوعب معاين هذه اآلية الكريمة العظيمة، وتتذوق مجال لفظها 

ۀ   ڻۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ں   ں   )ڱ   باإليامن:  مطمئن  وقلبك  مستسلاًم  مسلاًم  ومعناها 
ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
ۆئۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ    ائ    ى    ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ  

ۈئ      ۈئ       ېئ  ( ]احلرش: 24-22[. 

*****

ثالًثا: اأثر املراحل العمرية للإن�سان

إىل  الطفولة  من  عمره،  مراحل  تغري  مع  التفكري  مراحل  يف  اإلنسان  يتقلب 
الشيخوخة، وجتاهل أثر املرحلة العمرية لإلنسان عىل هذا النوع من التفكري الوجودي 
كعقل  ليس  الرضيع  عقل  أن  املعلوم  فمن  مزمنة،  حرية  يف  اإلنسان  جيعل  احلساس 
الطفل، وأن عقل الطفل ليس كعقل املميز، وأن فورة تفكري املراهق وأحالمه املتفجرة 
واستقالله عمن حوله ال تقارن هبدوء تفكري الصغار ما قبل املراهقة، وال تقارن بنضج 
الراشدين، وال بطمأنينة املسنني وواقعيتهم فيام بعد، لقد أكد الفيلسوف )برتراند رسل( 
ذلك عندما قال: إنه ينشئ مذهًبا فلسفيًّا جديًدا كل بضع سنوات)1(، ختيل أن اإلنسان 

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص41. 
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يف  العجاب  العجب  ستسمع  حياته،  مراحل  من  مرحلة  يف  واحد  موضوع  عن  كتب 
الفوارق يف الشكل واملوضوع وفق كل مرحلة عمرية، وهذا رس تقلبات آراء الفالسفة 
مع تقدم العمر، بل هذا رس إيامن بعض الكبار منهم بعد أن أحلدوا يف مراحل الشباب.

الكتاب، وعىل  تأليف هذا  املعيار العجيب عند   لقد وجدت نفيس حمارًصا هبذا 
الرغم من وجود فكرة التأليف يف مراحل مبكرة من العمر، إال أين ل أبدأ بجمع مادته 
قبل بلوغ سن الثالثني، حيث ل أشعر قبلها باألهلية العلمية والنفسية والفكرية التي 
يف  احلساسة  غورها،  العميقة  أمواجها،  املتالطمة  البحار  هذه  غامر  أخوض  جتعلني 
موضوعها، وحتى بعد الرشوع العميل بجمع املادة والبدء يف التأليف كانت اخلطة أن 
يتم إعداد الكتاب يف مدة ال تتجاوز عقدين من الزمن؛ القتناعي بأن هذه الفرتة العمرية 
ا  هي أفضل مراحل النضج الوجودي التي يستطيع اإلنسان خالهلا أن يقدم تصوًرا فكريًّ
املراجع  من  الكثري  االطالع عىل  إىل  واحلاجة  املوضوع  ونظًرا حلساسية  متوازًنا،  نافًعا 
العلمية ذات العالقة قدياًم وحديًثا، جتاوزت تلك املدة ألقدمه للقارئ الكريم وأنا ال 
أشعر بأين قد قدمت شيًئا يالقي احلد األدنى من متطلبات معاجلة القضية بام يتناسب مع 
حجم التحديات املعرفية املطروحة يف الساحة الفكرية يف الوقت الراهن، عىل الرغم من 
أين ل أبذل يف حيايت البحثية العلمية جهًدا كام بذلته هنا؛ العتقادي أن هذا هو مرشوع 
العمر الذي أحتسبه عند ريب، عسى اهلل أن يتقبل مني ومنكم، وأن جيعل أعاملنا خالصة 
لوجهه الكريم، وهكذا تكون جهودنا نحن البرش قارصة مهام بلغ إتقاهنا، إذ ال يوجد 
كتاب كامل شاٍف كاٍف ملخاطبة اإلنسان يف مجيع مراحل عمره بتوازن منقطع النظري إال 
كتاب اهلل، احلق املبني الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فهو للناس منذ 
نزوله إىل أن يقوموا لرب العاملني، والذي لو اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   )ڀ   ڀ   استطاعوا:  ما 
ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ(   ]اإلرساء: 88[ يضاف إليه كل ما ثبت ثبوًتا رصحًيا 
صحيًحا ال خالف عليه من أقول الرسول  مما يكون له حكم منطوق القرآن؛ ألنه: 

)ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ( ]النجم: 3- 4[.

*****
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رابًعا: تغليب اخلوف على الرجاء 

يصدر  أن  واألمجل  مصدره!  كان  ا  أيًّ الوجود  هذا  يف  الرجاء  خطاب  أمجل  ما 
يقدر عىل يشء، وأعىل مراتبه خطاب اهلل  الذي ال  القادر عىل كل يشء للضعيف  من 

لعباده املتدفق رمحة وبرشى هو هذا البلسم املريح لكل نفس شاردة: )ۆئ  ۆئ  ۈئ  
يعكر  وال   ]147 ]النساء:  ی(  ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ    
هذا الصفاء إال انسداد منافذ )الرجاء( أحياًنا أمام طوفان )اخلوف( يف اخلطاب الديني 
الناس من الرمحن  البرشي، عندما يركز بعض الوعاظ عىل ما يروع القلوب، وخييف 
عىل حساب زرع األمل والرجاء واألنس به وبرمحته وعفوه، حتى أصبح خطاب بعض 
فهذا  آياته،  بجميع  القرآن  سامع  من  البكاء  هذا  وليت  خميًفا،  كئيًبا  حزينًا  بكائيًّا  املنابر 
خشوع محيد، وليته من جراء تناول آيات اخلوف والرجاء عىل حد سواء، كام وردت يف 
القرآن، وهذا أيًضا حسن، ولكن من آيات اخلوف انتقاًء وحتديًدا إذا ما تالها من يملك 
مرور  يمر  بينام  وتكراره،  وتقطيعه  الصوت  كرفع  العاطفي،  والتأثري  االنفعال  أدوات 
الكرام عىل بلسم آيات الرمحة دون بكاء وال انفعال باملوعود اجلميل، حتى أصبح الناس 

يتدافعون إىل املساجد التي ُيبكى فيها من العذاب ومن حناجر أئمة حمددين. 

ما  ويتلمسون  يستشفون،  أصبحوا  أن  والقراء  الوعاظ  ببعض  األمر  وصل  لقد 
قنوًتا  الرتاويح  يقنتون يف صالة  فرتاهم  إليهم،  األكثر  التفاعل، وجيلب احلضور  يتثري 
وال  احلسنة   القدوة  يفعله  ل  ما  والسجع  والبالغة  اإلثارة  عبارات  من  فيه  مجعوا 
يتغنى  القنوت خلف اإلمام، وهو  الناس يف  الكرام، يكفي أن تنظر إىل بكاء  صحابته 
آيات  سامع  عند  وغفلتهم  واستنباطهم،  البرش  اجتهادات  من  أرباعها  ثالثة  بعبارات 
املنزلة علينا من رب البرش، كالم اهلل الذي كان يتلوه اإلمام  القرآن الكريم املحكمة، 
قبل حلظات من هذا القنوت )املزلزل(، وأن تنظر أيًضا إىل من يبكي من آيات اخلوف 
من القرآن تناغاًم مع اإلمام الباكي، دون أن يذرف دمع الفرح والشكر عند سامع آيات 
يف  حيدث  ذلك  كل  جموًدا،  القرآن  يتلو  وهو  يتباكى،  وال  يبكي  ال  إمام  مع  أو  الرمحة 
إنه  نقول:  أرقى درجاته وأعدهلا، ال  القرآن يف  توازن اخلطاب يف  يتجىل  الذي  الوقت 
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فقط مساٍو بني اخلوف والرجاء، بل مغلب جلانب الرجاء واملغفرة والنعيم عىل جانب 
البشارة عىل اإلنذار،  الناس من رهبم، ويقدم  ُيقّرب  اخلوف واخلطيئة واجلحيم تغليًبا 

والرغبة عىل الرهبة، والنعيم عىل العذاب.

 تأمل هذا اخلطاب الرحيم من اهلل الرمحن الرحيم للمصطفى  يف قوله تعاىل: 
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ     ( قوله:  ويف   ]119 ]البقرة:   ) ىئيئ  مئ   حئ   جئ    )ی  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  ( ]احلجر: 49- 50[ وأمره له سبحانه 
بإلقاء السالم عىل العباد وتبشريهم بالرمحة التي كتبها اهلل عىل نفسه مغلًبا جانب الرجاء 

)ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ        ڤ  ڤ   عىل اخلوف: 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ چ  چ  چ  چ  
ڇ( ]األنعام: 54[ وقوله يف وصف أنبيائه املقدمني الرغبة عىل الرهبة: )ې   ې  
يوم  الفصل  يف  وقوله   ]90 ]األنبياء:  ەئ(  ەئ   ائ   ائ       ى   ى  
 ]14  -13 ]االنفطار:   ) گ   ک    ک         ک    ک   ڑ    ڑ   ژ      )ژ   الناس:  بني  الفصل 

وقوله تعاىل لعباده مبارشة جامًعا بني اخلوف منه والطمع بام عنده: )ڭ  ڭ  ڭ   
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ( ]األعراف: 56[.  

 وحيث إنه ال مقارنة بني خالق وخملوق، إال أن العادة قد جرت عىل أن املخطئ 
من البرش يتودد ملن وقع عليه اخلطأ ليساحمه، وكالمها فقري ضعيف، أما اهلل وهو القوي 
بالغفور  نفسه  أن يستغفره، ووصف  بفضله ملن أخطأ يف حقه  يتودد  الذي  الغني فهو 
البشارات  كل  بعد  عباده  إىل  توجه  ثم  العظيم،  األمل  وجود  عىل  مؤكًدا  الودود، 
ا  والتحذير، بأرجى وأرحم وألطف خطاب ممكن أن تسمعه يف هذا الوجود، خطاًبا نديًّ
صادًقا حيرش الناس كل الناس إىل فسطاط الرمحة والرجاء بعيًدا عن اليأس والقنوط، 

وال يستثني أحًدا مهام جتاوز، وأرسف عىل نفسه يف املعايص: )  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 ) ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ 

]الزمر: 53[. 

*****
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قاعدة  ولذلك جاءت  يمكن تصوره،  فيام ال  العقل  إعامل  اإلنسان  يستحيل عىل 
)احلكم عىل اليشء فرع عن تصّوره( يف حدود مدارك البرش لكل أو بعض األشياء كي 
وظلم  للحقيقة  بخس  فهو  تصوره  يمكن  ال  ما  عىل  عقاًل  املرء  حكم  أما  عليها،  حيكم 
هكذا  علاًم،  باليشء  اإلحاطة  قبل  املواقف  واختاذ  اجلزافية  األحكام  باستعجال  للنفس 
بعد  إال  منطقيًّا  يتم  ال  الرد  أو  والقبول  التكذيب،  أو  التصديق  ألن  ظلاًم؛  القرآن  سامه 
اإلحاطة باليشء علاًم أو بحدوث تأويله أي وقوع أخباره، وأي موقف يتخذه اإلنسان 
جتاه أي خرب يسمعه، قبل أن يتحقق واحد من هذين األمرين فهو ترسع يف احلكم وظلم 
أن  قبل  خربه  سامع  ملجرد  الوحي  رفضوا  عندما  قريش  كفار  اهلل  توعد  ولقد  للنفس، 
الرافض  ملوقفهم  يكون  فيه، حتى  ورد  ما  تأويل  من  يأتيهم يشء  أو  ويفقهوه،  يعلموه 
ما يربره منطقيًّا، وذكر أن هذا من أسباب ضالل وتكذيب الذين من كانوا من قبلهم 

أيًضا، ووصفهم القرآن مجيًعا بالظاملني، قال تعاىل: )ې  ې      ې  ې  ى  ى  ائ  
ائ  ەئەئ  وئ   وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ( ]يونس: 39[.

 لقد كانت هذه املنهجية يف التفكري ضالاًل من قريش، أنكروا من خالهلا الوحي، 
الوجود  أخبار  إىل  الوصول  تتبع يف حماولة  نتيجة عندما  وستكون أشد ضالاًل وأسوأ 
اخللق،  مجيع  قبل  من  علاًم  هبا  اإلحاطة  ويستحيل  الوحي،  عن  بعيًدا  الغيب  وعال 
وتأويلها ال يمكن أن يأيت قبل جميء عال آخر بنواميس وقوانني أخرى، إنه عال القيامة 
القادم، ومن ثم فام يبقى أمام العاقل يف الدنيا وهو يتلقى خرب الوحي إال القبول املطلق 
والتسليم التام، واحلذر كل احلذر من تكذيب وقائع قادمة سيواجهها، وستحيط به ال 
حمالة؛ ألنه عىل موعد مؤكد مع املوت، وأما مع اإليامن الصادق فسيعيش سعيًدا، ويبقى 
منتظًرا لتأويله وفق الوعد الذي نص القرآن عىل حتمية جميئه، حني يندم عليه املكذبون، 

)ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   املؤمنون، قال تعاىل:  به  ويستبرش 
ڃ     ڃ   ڄ   ڄ  ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڃ  ڃ  چچ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ( ]األعراف: 53[. 
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 لقد أفصح )اللورد هدليل()1( عن سلبية هذه اإلشكالية، عندما أسلم واضطر إىل 
كتامن إسالمه عرشين عاًما، فلام أعلنه عام 1913م وغرّي اسمه إىل )رمحة اهلل فاروق(، 
فتعرض حلملة  بريطاين خالل أشهر عدة،  مئة  أربع  أكثر من  أسلم بسبب موقفه هذا 
تشويه قاسية، صمد أمامها صمود اجلبال، وكتب بسببها مقاله الشهري )ملاذا أسلمت(، 
وقال فيه: »نحن الربيطانيني تعودنا أن نفخر بحبنا لإلنصاف والعدل،  ولكن أي ظلم 
أعظم من أن نحكم ـ كام يفعل أكثرنا ـ بفساد اإلسالم - قبل أن نلّم بيشء من عقائده ،  

بل قبل أن نفهم معني كلمة إسالم«)2(. 

*****

�ساد�ًسا: و�سو�سة من عمل ال�سيطان

الذي  الوسواس  يصبح  الكربى  اإليامنية  احلقائق  هذه  اإلنسان  يستحرض  عندما 
ا، وال يظهر إال مع بعض التفاصيل التي ال يستطيع كل  يتسلل إىل القلوب هامشيًّا جدًّ
الكربى  الكليات  بينام  الوجود ال حرص هلا،  التفاصيل يف  أن  إنسان اإلملام هبا، خاصة 
األصلية معدودة وحاسمة، ومنقذة ألي موقف مهام كان معقًدا، وكان صاحبه مكابًرا، 
فمثاًل اجلدال يف مسائل املوت واحلياة جمال يمكن أن يقال فيه كل يشء، فاملنتحر سيزعم 
أنه أهنى حياته بنفسه، والسفاح يرى أنه يقتل من يشاء، ويبقي من يشاء، فهو إًذا حييي 
ويميت - عىل حد زعمه - وعملية فرز اجلرب من االختيار، واخلري من الرش، والضاللة 

)1( اللورد هدليل Lord Headley )1854- 1935م( املوافق )1270-1354هـ( اسمه قبل اإلسالم جورج 
روالند ألسنون ورمحة اهلل الفاروق بعد إسالمه عم ملكة بريطانيا وأول مسلم يدخل جملس اللوردات 
ومن طفولته ل يقبل تشبيه اهلل بالبرش أسلم بسبب قراءته نسخة )ترمجة ملعاين القرآن( وكانت هدية تلقاها 
من زميلة يف اجليش الربيطاين أثار انتباهه أن اإلسالم يقوم عىل دعامتني: اإلقرار بوحدانية اهلل واملساواة 
بني البرش فوجد بغيته الفطرية واالجتامعيه فيه كتم إسالمه عرشين عاًما حتى فجرها يف حفل للجمعية 
األهواء  عن  وبعده  وسهولته  اإلسالم  طهارة  »إن  الشهرية:  عبارته  قال  حيث  1913م  عام  اإلسالمية 
واملذاهب الكهنوتية ووضوح حجته  كانت كل هذه األشياء أكرب ما أثر يف نفيس«  ول متض أشهر عدة حتى 
دخل اإلسالم بسببه أكثر من 400 من الربيطانيني رجااًل ونساء: )اللورد هدليل داعية اإلسالم بني قومه 

اإلنجليز، غريب مجعة، أخبار اخلليج، العدد 12824، تاريخ 13 مايو 2013م(.
)2( جملة املنار- املجلد 17، اجلزء األول، ص34، ديسمرب 1913م.
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من اهلداية، كلها أمور تستعيص عىل كثري من الناس الذين ال يملكون املعرفة الكافية 
لدحض هذه الشبهات، فتحدث البلبلة، ويقع التيه والوسواس، بينام خلق الساموات 
والنجوم،  الكواكب  ومغارب  ومشارق  والنهار  والليل  والقمر  والشمس  واألرض 
اجلميع  يلمسها  وأصلية  كبرية  قضايا  واألعاصري،  والفيضانات  والرباكني  والزالزل 
بحواسهم اليقينية وعقوهلم البصرية، ال جمال إلطالة اجلدل فيها، ويسهل عىل اإلنسان 
فهم غموض هذا الوجود إذا انطلق من هذه الكليات املحكمة إىل اجلزئيات التفصيلية، 
حاّجه  عندما  املسألة  هلذه  وفطنًا  ذكيًّا  إبراهيم   النبي  كان  وكم  العكس،  وليس 
ففرح   ]258 ]البقرة:  ڇ(  ڇ    چ   )چ   إبراهيم:  له  فقال  ربه،  يف  )النمرود( 
إطالة  وأراد  إليه،  املجادل  استدراج  يسهل  تفصياًل  هنا  قدم  قد  إبراهيم  ألن  النمرود 
]البقرة: 258[   ) )ڇ  ڍ  ڍڌ   فرًحا:  النمرود  فقال  واحلياة،  املوت  اجلدل يف قضية 
أي أقتل اإلنسان أو أعفو عنه، ففطن إبراهيم هلذا االستدراج العقيم، ول يستجب له، 
بل نقله فوًرا إىل املعركة املحسومة سلًفا بجولة واحدة مع كلية كربى ال تقبل اجلدل، 
فرّد عليه بقوله: )ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ( ]البقرة: 258[ 
وحيث إنه ال خيتلف اثنان يف أن الشمس تأيت من املرشق إىل املغرب، وال خيتلف أحد 
عىل عظمة من قدر ذلك، فكانت النتيجة الطبيعية أمام كل مكابر ضعيف من هذا النوع 
]البقرة: 258[.  )ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ (  أن هُبت النمرود الظال: 
إن إبراهيم ل هيزم النمرود يف هذه املناظرة بطول قامته وال قوة عضالته وال بلونه وال 
عرقه بل بالسالح املعريف الذي وهبه اخلالق له كام وهبه أي عضو من أعضائه، لقد كانت 

تلك هي احلجة اإلهلية التي استخدمها إبراهيم، ورفع اهلل هبا درجاته: )ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ( ]األنعام: 83[. 

ا ال يكاد ينجو منه أحد، وال خالص من الوسواس  ولكن يبقى الوسواس وباء عامًّ
لألوهام  االستسالم  من  وحده  املنقذ  فهو  الناس،  برب  منه  باالستعاذة  إال  اخلناس 
والوساوس ومن اهلزيمة أمامها واإلغراق يف جلد الذات وحتقريها عند استشعار تلك 
قد  الكارثة  أن  متومًها  الوسواس  هلذا  باالستسالم  نفسه  اإلنسان  يظلم  منها،  الوحشة 
حلت، وليس ثمة خمرج وال مهرب، وأنه وحده الغارق يف األزمة، وكأنه يعيش هذه 
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احلياة التصادمية املتناقضة مع نفسه داخل صدره وحده دون سواه، وأنه جيب أن يتأثر 
بالغري، وال يؤثر فيهم، وهذا خالف الواقع، بل لقد اختلف اجلميع حول رس الوجود 
لقد  املنشودة،  احلقيقة  إىل  للوصول  اليوم سبياًل  إىل  ل جيد  بالوحي،  يؤمن  ل  وكل من 
التجريبي  بالعلم  بأنه  األبد  إىل  قائم  اختلفوا وخيتلفون وسيختلفون، والتحدي معهم 
أدنى رس  الغيب وال معرفة  إىل كشف علم  ل ولن يصلوا  البرشي  واالستقراء احليس 
قبلنا،  من  سجله  حتدٍّ  وهذا  الزمن،  به  وطال  العلم  تقدم  مهام  وهناية،  بداية  للوجود 
ونسجله اليوم، وقد يقرؤه من بعدنا، ممن نحملهم أمانة نقل روح التحدي هذا اليوم، 
يطلعوا عىل  لن  البرش  بأن  السنني،  آالف  ربام  أو  مئات  أو  عرشات  بعد  والتحدي  بل 
الغيب، ولن يصلوا إىل أرسار الوجود عقاًل وجتريًبا مهام ُعمروا وُمكنوا وُأوتوا من قوة 
مذكًرا  آذاهنم  يف  هيمس  َمْن  إىل  احتاجوا  الوجود،  تفسري  يف  اختلفوا  وكلام  العلم،  يف 

)ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ   وزاجًرا وحمذًرا هلم: 
ک       ک      ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ( ]ص: 70-67[.

 وهذه حقيقة تفرض نفسها، وتعني ضعف اإلنسان ورضورة استسالمه خلالق 
للوحي  اإلنصات  عن  طبيعي  بديل  هي  التي  والوساوس  لألوهام  وليس  الوجود، 
ونتيجة حتمية للصدود عنه، وقد يصل األمر ببعض املوسوسني إىل أن حياول التخلص 
من الوسواس بإنكار كل يشء ظنًّا منه أنه هرب عن اخلطر من اجلهة األخرى، فينفي 
بأن  نفسه  املرء  يوهم  أن  ويا هلا من محاقة  املوت،  بعد  املستقبيل، وما سيواجهه  الغيب 
املخرج هو إنكار ما سوف يواجهه حتاًم يف يوم ال يمكن أن يتقدم أو يتأخر، وال ينفع 

فيه الندم كام ال يملك هو من شأن ذلك اليوم شيًئا!

*****

�سابًعا: الفجوة بني النظرية والتطبيق

 ما أمجل الواقعية، وما أخطر اإلغراق يف املثاليات الكربى التي جتعل أي هامش 
طبيعي بني النظرية والتطبيق صادًما للوجدان! كم نحن يف حاجة إىل أن نتذكر أن الكامل 
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مستحيل يف شأن اخللق أمجعني إال من توىل اهلل إكامل إيامهنم من املرسلني املعصومني، 
وال بد من اإلقرار بأن التقلبات الفكرية الكربى عرب تاريخ املسلمني تعكس أوضاًعا 
ال تتطابق متاًما مع ما جاءت به النصوص املجمعة واملوحدة للمجتمع، تلك التقلبات 
التي كان هلا أكرب األثر يف إحداث بعض االضطرابات اإليامنية والزهد يف الدين عند 
رشحية من الناس، وأول حدث صادم ظاهرة الردة عن اإلسالم وحروهبا التي حدثت 
الكريم عىل  القرآن  مجع  به، كذلك قصة  حدثاء عهد  الرسول  وهم  غياب  )ُبَعْيَد( 
نسخة واحدة يف عهد اخلليفة عثامن، وتوحيد املصحف وإتالف ما خيالفها، وبقاء اختالف 
القراءات السبع، إضافة إىل الثالث الشاذة أيًضا، وكيف يتلقى اإلنسان ذلك بتسليٍم ويقنٍي 
وثقة يف دينه دون أن يرتتب عىل ذلك اضطراب أو تناقض أو تعارض ظاهري، خاصة 
بعد قيام املشككني من املسترشقني بالنفخ فيها من أجل زعزعة ثقة املسلم يف أصول دينه، 
وكذلك ظهور النزعة الشعوبية يف عهد العباسيني، والنزعة املادية املقدسة للعقل وجعله 
حكاًم عىل كل يشء يف العرص احلديث)1(، ثم ال يوجد من جانب العلامء واملفكرين وضوح 
يف الرؤية وتبيان ناصع يفرض نفسه باحلق أمام إثارة أي شبهة حول هذه األحداث، خاصة 
أن املسترشقني يف القرون املتأخرة تطرقوا إىل هذه القضايا بقوة وعن سوء قصد، فبالغوا يف 
تضخيم الشبهات، وكتموا حقيقة املحكامت مع غياب شبه تاٍم ألصوات احلق الداحضة 
الدولة  به من ضعف سيايس يف هناية  يمرون  كانوا  ملا  نظًرا  املسلمني  لباطلهم من طرف 
العثامنية وبداية عهد االستعامر الذي أعقب سقوطها، ولكن إسالم بعض املسترشقني كان 
يف حد ذاته نتيجة طبيعية، إذ إهنم وجدوا اليقني يف دين احلق من حيث أرادوا تشوهيه، فلم 

يكن أمام عقوهلم الناضجة إال القبول والتسليم ومن ثم اإلسالم.

*****

ثامًنا: اآفة الت�سويف والرتدد 

وأسوؤهم  ا،  جدًّ كثريون  اختاذه  جيب  ما  وتأجيل  التسويف  آفة  بسبب  النادمون 
حااًل أهل احلرسة الذين أشار إليهم القرآن، وأمر اهلل رسوله  أن ينذر الناس منها، 

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص121. 
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نسأل اهلل العافية من حاهلم: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ( 
]مريم: 39[ فكل اخليارات الصعبة التي يواجهها اإلنسان يف حياته هتون عند ذلكم القرار 

الذي حيدد مصريه فيام بعد الوجود، وأخطر من ذلك تلك املجازفة يف تأجيل أو تردد أو 
تسويف اختاذ هذه اخلطوة مع مرور األعامر وانقضائها بلحظات متيض وال ترجع، إننا 
نقرتب من نقطة النهاية باملوت اآليت عىل كل خملوق ال حمالة، القرار املطلوب من كل 
إنسان هو القفز فوًرا وبأرسع خطوات ممكنة إىل اإليامن باهلل وتصديق املرسلني، تصديًقا 
مطلًقا، والترتس بذلك عن كل رضاء يف هذا الوجود، كفى واهلل هدر األعامر فيام ال 

جيدي شيًئا.

إن العزيمة عىل اإليامن واحلياة واملوت عليه هي قرار احلكامء بكسب الوقت املهدر 
عادة يف اجلدل حول الغيب الذي كله غري مكشوف للبرش أصاًل، إال ما أظهر اهلل منه، 
وعىل رأس ذلك كله اإليامن بوجود اهلل الذي هو أعظم يشء نعتقده يف هذا الوجود عىل 
اإلطالق، وهو أقىص ما يمكن أن خيطر بباٍل، مما ال طاقة لنا بالتفكري فيه جمرد التفكري، 
ولك أن جترب إن شئت، فّكر عاًما أو فّكر طوال عمرك أو أوِص من بعدك ليواصلوا 
التفكري آلالف بل ماليني األجيال من بعدك إن قدر هلم البقاء، ثم أخربنا أو أخرب ذرياتنا 
من بعدنا بام توصلت إليه، ولكني سأخربك مقدًما إمعاًنا يف التحدي، أن النتيجة املغلفة 
بكل ألوان التحدي والتعجيز هي )ال يشء(، جّرب، ولك يف ذلك كامل احلرية لتذهب 
، ول  إىل أقىص نقطة تستطيع الوصول إليها، فلن تصل إىل يشء من أمر اخلالق العظيم 
يصل من كان قبلك إىل يشء، ولن يصل من سيأيت بعدك إىل يشء، وكل ما تسمعه من 
فيلسوف أو مفكر عرب التاريخ ما هو إال تكهنات وحماوالت يائسة لفهم يشء من تلكم 
ومعارضة  مطابقة  تأيت  عليها،  البرشية  واالختالفات  ا  جدًّ املعقدة  الوجودية  األرسار 
ا حميًطا فهو اخلالق وحده وال أحد  أحياًنا ملا جاء به الوحي، أما العاِل باخللق كله علاًم تامًّ

سواه: )ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ( ]امللك: 14[.

السليم  التصور  منطلق  من  له  واالستسالم  باخلالق  باإليامن  احلاسم  القرار  هبذا 
للوجود الداّل عىل عظمته وقدرته تكون قد وصلت إىل املرحلة الصحيحة من التفكري 
اإلجيايب احلر الذي ينتهي بك طبيعيًّا إىل االمتثال لألمر النبوي )فلينتِه(، وال أقول عليك 
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أن تنتهي هنا؛ ألنك ستنتهي هناك فعاًل، فهو حّدك وحسبك أهيا املخلوق، ليس ألننا 
لتفكريك  احلقيقية  النهاية  نقطة  ألهنا  بل  فحسب،  النبوي  للتوجيه  امثااًل  هبذا  نأمرك 
املمكن وأنت بنفسك قد وصلت إليها بكل حرية واقتدار وال حيلة ألي خملوق البتة 
بتجاوزها، فستتوقف عندها مقتنًعا اقتناًعا ذاتيًّا بعجزك عام وراءها، دون أن تتهم أحًدا 
باحليلولة بينك وبني أمر تبحث عنه، وهذه هي نقطة االنتهاء الصحيحة التي أشار إليها 
، وليست تلك النقاط املضللة التي يتربع البعض جمتهًدا يف رسمها بمنتصف  النبي 
التي ما إن يصلها اإلنسان، ثم يتوقف عندها  النهائية  النقطة  الطريق املوصل إىل هذه 
من تلقاء نفسه إال ويكون قد مجع بني أمرين: االنتهاء املطلوب رشًعا، وطمأنينة القلب 
بأنه ل ُيمنع من يشء خفي مريب، وهنا حيس املرء بأنه ينتهي عن التفكري طبيعيًّا وواقًعا 
القدرة عىل ذلك، وحيل  املواصلة لعدم  التفكري متاًما الستحالة  ينقطع  وواقعيًّا، حيث 

حمله اإليامن والتسليم.

 من املؤكد أن اإلنسان لن ينتهي عن التفكري يف أرسار الوجود بسبب تلك املواعظ 
والبحث،  املواصلة  عىل  قادًرا  نفسه  وجد  طاملا  فيها  التفكري  مواصلة  عن  تنهاه  التي 
وعرقلته بمنتصف الطريق قبل وصوله هلذه النقطة تعسف يف توجيهه ومصادرة لعقله 
وكأن األمر تعمد لتضليله منًعا للوصول إىل يشء مأمول عنده، وهذا التوقف سيبقى 
مؤقًتا تقتضيه طبيعة احلياة الدنيا القصرية، أما يوم القيامة، فسيعلم اإلنسان حينه علم 
اليقني عن تفاصيل كل يشء انتهى يف الدنيا عن التفكري فيه، ومن املؤكد أيًضا أن ليس 

إال اخلالق وحده الذي سيخربنا عن هذا األمر الذي نختلف فيه بالدنيا: )ی  ی  جئ  
حئ     مئ  ىئ  يئجب  حب( ]األنعام: 164[.

شطر  وجوههم  يوّلون  التاريخ  مر  عىل  والعقالء  واحلكامء  العلامء  جيعل  ما  هذا 
الوحي املنقذ من التيه والضالل، ويتمسكون بكل بصيص خرب ساموي يرد إليهم من 
عال الغيب، شاكرين هلل الذي تفضل عىل اإلنسان بالوحي الذي هو حق مطلق وحقيقة 
ال تقبل املراء، الوحي الذي تنهل منه كل أمة، فالقرآن الكريم املنزل عىل أمة اإلسالم 
أيًضا يقّص عىل بني إرسائيل أكثر  هو للناس كافة، وفوق كونه هدى للمؤمنني، فإنه 

أخبارهم: )جب  حب  خب       مب      ىب  يب  جت   حت    خت  مت  ىت  يت  جث   ٱ  
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]النمل:  ڀ     ٺ(  پ  پ       ڀڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
باب  وتبقي  له،  مستسلاًم  به  مؤمنًا  اهلل  مع  املعرفية  رحالك  حتط  أن  أجلَّ  فام   ]78  -76

واألرض،  الساموات  خلق  يف  التفكر  زيادة  مع  إيامًنا  لتزداد  الدنيا  يف  مفتوًحا  التفكري 
ولتكون أيًضا عىل أمٍل عظيم بأنك ستعرف يف يوم املعاد كل ما تريد معرفته من هذه 

األرسار الغامضة املستعصية عىل فهمك يف الدنيا.

*****

تا�سًعا: �سولة الباطل وجولة احلق

التوازن،  أدوات  يملك  ال  من  عند  متوازن  غري  األحيان  غالب  يف  يبدو  املشهد 
فارتفاع صوت الباطل وانخفاض صوت احلق، والضعف النسبي يف املواقف الدفاعية 
من املسلمني ضد اهلجوم الكاسح عىل اإليامن، واالقتصار عىل رسد احلجج الضعيفة، 
العاملي  السيايس واالقتصادي  املوقف احلواري، واخلذالن  بام يضعف  والتعلق أحياًنا 
من  الذي  اهلل  دين  خصوصية  لوال  عليها  التغلب  يصعب  عقبات  كلها  للمسلمني، 
معجزاته هذا الصمود الذايت اهلائل والشموخ األسطوري للدين يف وجه اخلصوم مع 
ا رعاية اهلل وحفظه له، والتوازن املطلوب هو أن  ضعف األتباع يف الدفاع عنه، إهنا حقًّ
يترتس املسلم باملحكامت التي أخربنا اهلل عنها بخرب رصيح من أصول ثابتة ال حتتمل 
التأويل كوجوده وربوبيته وألوهيته ورسله والكتب التي أنزهلا للدفاع عن الدين وخرب 
اهلل  يرد  ل  التي  املتشاهبات  أو  الفروع  تفاصيل  نحو  االنجرار  من  حيذر  وأن  اآلخرة، 
بحكمته البالغة أن يكشف مجيع تفاصيلها لعباده يف الدنيا، أو حيسمها عىل رأي واحد، 
ا  أيًّ بينام جتد املشككني يتصيدوهنا، ويستميتون يف اخلوض فيها، والوضوح يف املوقف 

كان، هو بذاته قوة باحلق، حتى لو كان جمرد إحالة مطلقة إىل اهلل وعلمه ووحيه.

وهنا جيب التأكيد عىل أن إمكانية الربهنة املنطقية عىل بعض املحكامت الدينية، ال 
تعني رضورة الربهنة البرشية عىل كل ثابٍت وحمكم برهاًنا عقليًّا يقبله اإلنسان، وهلذا 
فال داعي لالستامتة والتصنع املتكلف يف الرد عىل كل شبهات املروجني باملنطق والعقل، 
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فنحن بوصفنا مسلمني نتحدى باملنطق أحياًنا، عندما يكون للمنطق مكان يف اجلدال، 
باإليامن  نتحدى  أيًضا  ولكننا  اخلصم،  قلب  تأليف  يف  رغبة  بالربهان  حجتنا  فنثبت 
ا، إذ يكفي أننا  املجرد والتسليم املطلق هلل فيام ال علم لنا به، وال نملك له برهاًنا برشيًّ

نقول عالنية بصوت يسمعه القريب والبعيد: )ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  
ى( ]آل عمران: 7[ نقول ذلك بعزة املؤمن، ونفتخر به مفخرة تفوق كوكب األرض 
قاطبة، بل والكواكب والنجوم والوجود كله، دون حاجة إىل تكلف برهان منطقي لكل 
يشء آمنا به حق اإليامن، نقول ذلك بكل انسجام وتوازن غري مكرتثني بمن حولنا آمنوا 

بمثل ما آمنا به، أم كفروا وتولوا، واستغنى اهلل عنا وعنهم، واهلل غني محيد.

 فاألصل أننا نؤمن ليس وفق فهم العقل وال قبول املنطق فحسب، بل ألنه جمرد 
موافقة  األمر  يتطلب  ال  وكفى،  العظيم  ربنا  عند  من  وانرشاح  تسليم  بكل  نتلقاه  أمر 
خملوق عىل ذلك، ولسنا مسؤولني بعد ذلك عمن يسلك طريق اجلحيم معانًدا ومكابًرا، 
فموعده مع نفسه التي تأمره بالسوء حلظة خروج روحه، وحينها سيعلم أي الفريقني 
ا، ولكن ما جيتهد به الدعاة واملفكرون من توضيح وبيان مفصل  خري مقاًما وأحسن نديًّ
إنام هو هبدف تقريب احلق وبسطه وعرضه طمًعا يف قبوله من املعرضني عنه، فالدعوة 
عىل  التي  املسلامت  عن  التنازل  دون  أحياًنا  للمصلحة  التنزل  من  شيًئا  تقتيض  اهلل  إىل 
رأسها اإليامن املطلق باهلل تعاىل، إننا نحب اهلداية لنا وللناس مجيًعا، ولكن ليس علينا 
هدايتهم، وربنا من قبل أخربنا بأنه يرىض لنا الشكر، وال يرىض لنا الكفر، ولن نذهب 
أنفسنا حرسات عىل الكافرين؛ ألهنم بعنادهم ل هيتدوا، وال يرضنا من ضل إذا اهتدينا، 
ونطاق التكليف يبقى يف حدود التذكري والذكرى دون حرماهنم من التفكري املؤدي إىل 

اليقني إذا أرادوا ذلك. 

التسليم واالستسالم املطلق، فأنت عندما  العبودية الصحيحة هلل تعاىل تقتيض  إن 
إثبات  تتكلف  بأن  ملزًما  لست  فإنك   ]7 عمران:  ]آل   ) ۉې  ۉ   ۅ   ۅ        ۋ   )ۋ   تقول: 
نقل  أن كل  فليس صحيًحا  البرشي،  املنطق  مبادئ  وفق  نقل  موافقة كل عقل عىل كل 
)نص رصيح صحيح( ال يتعارض مع العقل )املنطق والفلسفة(، بل النقل أسمى وأعظم 
غري  فيصبح  للجبار،  مستسلاًم  ذلك  يقبل  الصحيح  والعقل  جمتمعة،  العقول  مجيع  من 
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أننا نتحدث عن وحي اهلل  ا، تذكر  النقل الرصيح، ومقام النقل عظيم جدًّ متعارض مع 
القائل عن مقام مالئكته اخلاضعني  اجلبار  أمام مقام  ورشعه ودينه وأمره وهنيه، فنحن 
له: )ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک( ]الصافات: 164[ فمن تكون أنت أهيا اإلنسان، كي ختضع 
كل شأن كوين حلكم عقلك القارص عن ذلك كثرًيا، فالوحي جاء ملخاطبة العقول طبًعا، 

)ۋ   ۋ  ۅ   الفصل عليها واهليمنة املطلقة عىل كل معرفة فوقها:  الكلمة  له  ولكن 
ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ( ]القصص: 68[. 
العقول  خالق  كالم  بني  مقارنة  فال  األدب،  غاية  تعاىل  اهلل  مع  نتأدب  أن  بد  ال 
واملعقول وغري املعقول، وما قد تتوصل إليه تلك العقول املتباينة من أفكار قارصة ليس 
مها عىل الوحي العظيم، بل الوحي هو احلاكم واملهيمن عليها،  من اإلنصاف أن نحكِّ
فاإليامن بكيفية حدوث اإلرساء واملعراج ـ مثاًل - وتفسري أداء مناسك احلج كالرمي 
عبادات  تلك  والتيمم،  اخلفني،  عىل  واملسح  القبلة  واستقبال  والسعي،  والطواف 
تسليمية حمضة ال سلطة للعقل عليها، وال ينتظر منه قبوهلا أو رفضها، وكل املحاوالت 
التفسريية الدنيوية ملثل هذه الشعائر عىل أساس عقيل حمض، دون اإلشارة إىل أهنا طاعة، 
كل ذلك ما هو إال تكلف إلرضاء اآلخرين، ويعكس ضعًفا يف احلجة ال حاجة لنا به 
وال عالقة له بحقيقة هذه العبادات واحلكمة من ورائها؛ ألننا عبيد ضعفاء أمام سيد 

قوي ونواصينا بيده. 

ا، وجيب أال نستحيي، وال نخجل أن نكون   مقتضيات العبودية هلل واضحة جدًّ
مفتخرين موقنني حق اليقني بتلك العبودية، حتى إن وجدت طائفة أخرى تكفر هبا، 
وعندما أطلب منك عدم البحث عن برهان عقيل لكل أمر غيبي، فإين ل أتركك معلًقا يف 
الفضاء، بل أحيلك إىل بلسم كل معضلة، ومفتاح كل أمر متعرس وعالج كل إشكالية، 
القادر عىل كل  باهلل  باهلل األكرب، اإليامن  أحيلك إىل أصل األصول كلها، وهو اإليامن 
يشء، اإليامن باهلل وكفى، هذا اإليامن الذي يمكن من خالله قبول وتفسري رس وجود 

كل موجود وظاهرة جمماًل ومفصاًل، والدخول إىل كل قضية مستعصية )ڦ  ڦ   ڄ  
ڄ    ڄڄ( ]آل عمران: 154[ وهذه اإلحالة هي اخليار األوحد للنجاة وال خيار سواها. 

*****
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عا�سًرا: )املعتقدات( و)املعقولت( و)املح�سو�سات(

من أسباب نشوء الشكوك واألوهام املشوشة عىل اإليامن اخللط بني ثالث قضايا 
االبتالء  )موضع  وهذه  اعتقاًدا،  بالغيب  اإليامن  قضية  العامة:  التصورات  يف  مؤثرة 
االستنباط  وقضية  املوت،  بعد  واحلساب  واجلزاء  العمل  يرتتب  وعليها  واالختبار(، 
واالستقراء واالستدالل واالستنتاج عقاًل )وهي العلم التجريبي، الفارق بني اإلنسان 
إدراك  وقضية  األرض،  وعامرة  الدنيوية  املنافع  تقوم  وعليها  األخرى(،  واملخلوقات 
من  غريه  مع  اإلنسان  فيها  يتساوى  )التي  املعروفة  باحلواس  املادية  املحسوسات 
املخلوقات(، وهي رضورات احلياة التي ال متايز فيها وال جزاء وال حساب، واملقصود 
و)املعقوالت( و)املحسوسات(، وهذا  )املعتقدات(  بني هذه  التمييز  باخللط هو عدم 
اخللط يؤدي غالًبا إىل التيه والضياع الفكري وبلبلة اإليامن، وال يتسق مع رس االبتالء 
بني اخللق يف قضايا اإليامن والتصديق، خاصة عند من يريد حرص قبوله للمعتقدات 
يف قبول العقل هلا، كقبوله للمعقوالت واملحسوسات؛ ألنه قطًعا سيصل إىل مأزق إذا 

صادفه أمر فوق قدرة العقول واحلواس، كام هو احلال يف مجيع عوال الغيب.

أهم  من  هو  باألخرى  خلطها  دون  القضايا  هذه  من  قضية  كل  مع  التعامل  إن   
خطوات تنظيم العقل للتفكري السليم، فالرب الذي جيب اإليامن به ال يمكن إخضاعه 
ألي منظومة فكرية أو تصور أو حتى خيال، فكيف ُيدرك عقاًل فضاًل عىل اإلحساس 
بأن  أدنى عقل يؤمن  له  إنسان  إذا كان عىل بصرية، فكل  ا  به، لكن االعتقاد يسري جدًّ
الرب  هو  األبصار،  تدركه  ال  أنه  عظمته  من  الذي  العظيم  هو  اخلالق  األعظم  الرب 
الذي ليس كمثله يشء، هو الرب الذي يعلم ما يف نفوسنا، وال نعلم ما يف نفسه، هو 
التجريبية  بالعلوم  وال  باحلواس،  وال  وحدها  بالعقول  وجوده  يثبت  ال  الذي  الرب 
ا، إذ ال بد من االعتامد عىل الوحي وخرب  التي هي مجيًعا فرع من خملوقاته الدونية جدًّ
، فال مقارنة بني علم اخلالق العال بكل يشء، وعلم  اخلالق األعلم األحكم عن نفسه 
املخلوقني الذين مهام بلغوا فلم يؤتوا من علم الوجود إال قلياًل، وال يليق تصور هذه 

. املقارنة غري املتكافئة بحق اخلالق 
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جيب  الوجودي  واالنسجام  التوازن  وحيصل  األمر،  يستقيم  ولكي  هنا،  ومن   
الفزع إىل مالذ اإليامن الفوري دون أدنى تأجيل أو تسويف، اإليامن بالرب اإلله الواحد 
ذو األسامء احلسنى والصفات العال احلي الباقي، دون انتظار إلدارك احلواس الضعيفة 
العقول املحدودة، وهذا اإليامن ال خيضع  أبًدا، أو تلمس براهني  التي لن تدرك ذلك 
لنظريات البرش وتصوراهتم وخياالهتم، بل جيب أن يكون فقط عىل الكيفية التي أخربنا 
هبا الوحي، دون أي رضورة للتشبيه، أو التمثيل، أو التكييف املستحيل، أو التكلف يف 
اخليال الباطل القارص، أو التأويل املمجوج أحياًنا؛ ألن اهلل تعاىل هو اهلل الذي وصف 

)ٿ   وأنه:   ]11 ]الشورى:   ) ٹ   ٹ   ٿ      ٿٿ    ٿ  )ٺ   بأنه:  نفسه 
الرب  ]األنعام: 103[ وهذا  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ( 
أيًضا له صفات القدرة املطلقة، فهو خيلق كيفام يشاء، ويقدر كيفام يشاء، وخيتار كيفام 
يشاء، وال ينتظر من خلقه الضعفاء إذًنا، بل هو القادر عىل كل يشء، يقدر كل ما يريده 
تقديًرا، وحيكم وال معقب حلكمه، ويقيض وال راّد لقضائه، فهل بقي لنا بعد هذا من 
مطلًقا  إيامًنا  وصفاته  أسامؤه  هي  هذه  الذي  باخلالق  واإليامن  االستسالم  سوى  خيار 
وكفى، هذا هو ناموس غريزة حب السجود عند الذين أوتوا العلم، الذين خيّرون هلل 

سّجًدا عند سامع تالوة كتابه إيامًنا به وتعظياًم لقائله: )   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ ڃ      ڃ( ]اإلرساء: 107[.  

لذاته  اإلنسان  وتضخيم  والطغيان  الغرور  مداخل  من  أحياًنا  اإلنسان  يؤتى 
سيحدد  بعقله  يدور  ما  وأن  كله،  الوجود  مركز  وحده  هو  أنه  باستشعاره  الصغرية 
مصري الكون وجوًدا وعدًما، وأنه بغروره هذا يشعر وكأنه )ديك( ال ترشق الشمس 
إال لتسمع صياحه! وأنه بإيامنه سترشق الشمس بنورها، وبكفره سيحّل الليل بظالمه، 
وكأنه يف موقف املساوم واملفاوض، بل واملبتز أحياًنا، وكأن املخلوقات بأرسها والكون 
كله يف انتظار إعالنه التارخيي، أنه آمن باحلق واخلالق والوجود واملوجود، وكأن الكل 
النبيل منه، وإال فسينتهي الكون، ويكون مصري الوجود يف  أيًضا ينتظر هذا الترصيح 
الغرور وتضخيم  التي منبعها  الباطلة  املجهول والسواد، وغري ذلك من األوهام  عال 
الذات، بينام احلقيقة خمتلفة متاًما، فاإلنسان وإن كرمه اهلل عىل اخللق امتحاًنا له، إال أنه 
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ال أثر له عىل منظومة الوجود حتى يكون لبيانه عن نفسه أثٌر يذكر عىل الوجود، املسألة 
باختصار هي جمرد ابتالء من اخلالق العظيم الغني لواحد من جنس خلقه الذي ال يعلمه 
إال هو، وهذا االبتالء لإلنسان منه يبدأ وإليه ينتهي يف مرحلة التكليف الرشعي التي 
يكون فيها اإلنسان يف منتهى احلرية الختيار خيار من خيارين كليهام بيده ما دام يف مهلة 
األجل: )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ( ]يونس: 108[ أما 

شأن بقية الوجود فهو من أمر ريب وحده سبحانه. 

مذكوًرا،  شيًئا  يكن  ل  الدهر  من  حنٌي  اإلنسان  عىل  أتى  قد  أنه  عىل  وفضاًل   
الشمسية  املجموعة  واختفاء  بل  باطنها،  يف  وما  عليها  بمن  كلها  األرض  اختفاء  فإن 
العمالقة  بأجرامه  الكون  هذا  وجود  حجم  يف  شيًئا  يعني  ال  أيًضا،  التسعة  بكواكبها 
ل  إذا  هذا  به،  البرشية  لإلحاطة  جمال  ال  الذي  كله  بالوجود  فكيف  الفسيح،  وفضائه 
يكن هناك )وجودات عظمى( ال نجرؤ عقاًل عىل جمرد ختيلها، ومن يدري سوى ُموِجد 
إىل  وصل  عندما  )أينشتاين(  الشهري  الفيزيائي  العال  عقل  اضطرب  لقد  موجود،  كل 
هذا احلد املتقدم من التفكري ووصف تعطشه ملعرفة احلقيقة املستعصية بعد هذا احلد، 
فيقول: »أريد أن أعرف كيف خلق اإلله الكون، أريد أن أتعرف إىل أفكار اإلله، والباقي 
سيكون تفاصيل مكملة، إن معرفة اإلنسان عن الكون، كطفل داخل مكتبة ضخمة، 
ولكنه ال  الكتب،  كتبوا هذه  كّتاًبا  أن  يقينًا  يدرك  متعددة،  بلغات  كتبت  فيها جملدات 
قد رصت يف  الكتب  أن  يقينًا  كتبت هبا، ويدرك  التي  اللغات  يفهم  يدري كيف، وال 

املكتبة بنظام ما، لكنه ال يعرفه()1(.

*****

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص85. 
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اإلنسان شاغل نفسه وليس شاغاًل للوجود، وكل ما تراه وتعايشه وتدركه يقينًا 
ا وموقعك  من شأنك كله -أهيا اإلنسان- ال خيرجك من دائرة احلقيقة بأنك هاميش جدًّ
عىل حافة احلوداث واألقدار، أنت لست بيشء يذكر يف ميزان الوجود األعظم لوال أن 
ا،  اهلل العظيم قد كرمك، ومنحك هذه الصريورة والوجود الذي تلمسه حسيًّا ومعنويًّ
تستطيع الوصول إىل هذه النتيجة بسهولة لو أنك تأملت يف نفسك ذاهتا، وسألتها أسئلة 
بدهية عن كينونتك ومآالهتا، مثل: من أنا؟ وملاذا وجدت؟ متى وجدت هنا؟ وكيف 
شيًئا  أخلق  أن  أستطيع  هل  الوجود؟  هذا  بعد  مصريي  سيكون  أين  وإىل  وجدت؟ 
وبطعامي  وروحي  بنفيس  وتكفل  أوجدين،  من  صغرًيا؟  كان  مهام  لغريي  أو  لنفيس؟ 
ورشايب اليومي وحيايت وممايت؟ أحب أشياء يف هذا الوجود وأمتناها، فلامذا ال أستطيع 
جلبها لنفيس بنفيس، وأكره أخرى حتدث، فتنغص عيل حيايت، فلامذا ال أستطيع دفعها 
عني؟ هل أنا املستخلف وحدي يف هذا الكوكب؟ كم من املخلوقات استوطنت األرض 

قبيل؟ أو معي؟ أو بعدي؟ أنا والزمان! أنا واملكان! أنا والوجود كله! أنا! أنا! من أنا؟

الوجودية  االستفهامات  بأعامق هذه  الغوص  فور  اجلهل  سينكشف لك حقيقة 
عن  الوحي  خرب  لوال  اجلواب  حيث  من  املستحيلة  السؤال،  ورود  حيث  من  البدهية 
ا، بل كم أنت هاميش عىل  بعضها، وسيتبني لك بعدل كم أنت ضعيف وضعيف جدًّ
حافة هذا الوجود، أنت يا من جتادل، أحياًنا يف أمر اهلل العظيم بغري علم، أنت باختصار 
اهلل خلقك، وكرمك، واستخلفك عىل سطح  أن  لوال  القائم  الوجود  ال يشء يف هذا 
طبًعا  البرشي  بمستواك  عقاًل  لك  وجعل  الشاسع،  ووجوده  كونه  كواكب  من  واحد 
تدرك به جزًءا من عاملك، ولكنك قطًعا ال تعلم حقيقة العوال األخرى، سواء كانت 
أو عوال مكانية داخل وخارج األرض، وما  أو مستقبل،  أو حارض  زمانية من ماٍض 

يتعلق هبا من شمس وقمر وهواء: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( ]النحل: 8[. 

*****
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الإن�سان يف مواجهة البعو�سة! 

عجًبا ألمرك يا من تدعي منازعة اخلالق يف خلقه وجوًدا وعدًما، وأنت ال تقوى 
عىل مواجهة احلرشات الصغرية، ال بل عاجز عن مواجهة أصغر كائن تعلمه )الفريوس( 
الذي أضناك عالجه يف كثري من األمراض املستعصية، إنك تعجز عن احلامية من خملوق 
ال يمكن أن تراه من صغره، ولو رجعت إىل ما يمكن أن تراه بالعني املجردة، فسينكشف 
عجزك أيًضا، قارن نفسك بأقرب املخلوقات إليك وأدناها يف نظرك، ستدرك حقيقة 
ضعفك أمام ذبابة صغرية، بل أمام بعوضة أصغر، هتامجك فتسلب طعامك ورشابك 
النقي حتت جلدك وعىل حني  ا إىل دمك  البعوضة الصغرية جدًّ أمام ناظريك، وتصل 
غفلة منك، فتلعقه هنيًئا مريًئا رغاًم عنك، فال تكتشف عملية السطو املنظم هذه إال بعد 
مغادرة البعوضة التي ربام طارت بسالم، عندما حتّرك يدك لقتلها، بل وتنقل لك املالريا 
القاتلة التي ربام تنهي وجودك يف هذه احلياة عند اإلصابة، لقد قتلِت النمرود الذي كان 
يدعي أنه حييي ويميت! هذه قوة البعوضة أمامك وأنت تبحث عن شتى احليل العلمية 
أقدر منك عىل احلركة وأرسع  إىل مقاومتها مبارشة، فهي  إذ ال سبيل  للتغلب عليها، 
وأكرب  أكرب  خملوقات  أمام  حجمك  تصورت  لو  فكيف  حوهلا،  مؤثر  ألي  لالستجابة 

وأقدر، أو خملوقات ال يمكن أن تتصورها، وال تعقلها لعظم حجمها وما أكثرها؟! 

إنك لو تصورت موقعك الطبيعي بني املخلوقات األخرى لصححت الكثري من 
املفاهيم والتصورات اخلاطئة، وأدركت احلقيقة بأنك هاميش يف الوجود، وعابر سبيل 
عامة  صفات  كلها  وهذه  حمقًقا،  موًتا  ثم  حمدًدا  أجاًل  لك  وأن  الطريق،  يف  عجل  عىل 
البعوض والذباب والرصاصري واخليل والبغال  الكائنات من  فيها مجيع  يشرتك معك 
واحلمري والفيلة واألسود، وحتى الكائنات املجهرية الدقيقة، التي بعضها وفق معايري 
األمر كذلك، ومتوسط  يكون  بأًسا وأطول عمًرا، وكيف ال  أقوى منك  املادية  الدنيا 
أنت والسلحفاة! ولو  بذلك  تتساوى  فمئة عام،  الثامنني، وإن طال  يتجاوز  عمرك ال 
محاية  تستطيع  ال  وأنت  احلياة  سلم  يف  موقعك  ألدركت  الطبيعي  حجمك  يف  فكرت 
نفسك مبارشة، ال أقول من احليوانات املفرتسة الضخمة، بل حتى من الذباب الصغري، 
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أو  منه؟  تستنقذه  هل  طعامك،  من  شيًئا  سلبك  إذا  حولك  الطائر  الذباب  هذا  نعم، 
لدغتك نحلة، ثم هربت منك هل تستطيع مطاردهتا مبارشة السرتدادها؟ تأمل رسعة 
استقبال الذباب للمعلومة، عندما يغشاه اخلطر، ورسعة التعامل مع املعلومة وحتليلها 
واختاذ القرار باهلرب منك، كل ذلك يتم خالل الثانية أو أجزاء منها، إن هذا الذباب 
الذي تراه ذباًبا، هو يف احلركة أرسع منك بعرش مرات، عندما يدامهه اخلطر، يستقبل 
آمن،  اجتاه  يف  للهرب  قراًرا  يتخذ  ثم  السالمة،  اجتاه  وحيدد  حيللها،  ثم  اخلطر،  إشارة 
أن  وقبل  نحوه  يدك  حتريك  حلظة  من  كله  ذلك  يفعل  نحوها،  فيطري  قراره،  ينفذ  ثم 
تصله! فإذا أدركت ذلك من واقع حياتك، فتحول فضاًل إىل هذه اآلية يف كتاب اهلل، 
وتأّملها جيًدا، حتى لو كنت قد قرأهتا من قبل مرات عدة، اقرأها اآلن بتدبر خاص عىل 

)پ  پ    ڀ  ڀ   املرة:  فيها شيًئا جديًدا هذه  املعلومة، فستجد  ضوء هذه 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
ڤ ڦ ڦ( ]احلج: 73[. أتظن أن هذا الذباب سهل؟! يقول )توماس 
أكويناس()1(: »ما من عال حتى اليوم عرف حقيقة ذبابة«، ويقول )روجر باكون()2(: 
»إنه ال يوجد عال من علامء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل يشء عن ذبابة واحدة«)3(، 
هكذا قالوا وهم ال يمّرون عىل آية سورة احلج، كام يرسها اهلل يل ولك نمّر عليها، فانظر 
إىل منة اهلل وفضله علينا وعىل الناس يف هذا البيان املوصل إىل اإليامن، ولكن أكثر الناس 

ال يشكرون.

إىل  منه، ولنرجع  أدنى  ما هو  إىل  يتجاوزه  بل  الذباب،  التحدي عند  يتوقف  لن 
البعوضة مرة أخرى، وهلل احلكمة البالغة يف اختيارها مثاًل عىل الرغم من صغرها! إنك 

Thomas D )1225-1274م( املوافق )622-672هـ( ولد يف 
,
 Aquin 1( توماس أكويناس أو توما األكويني(

آكوين وإليها ينتسب وُيعّد من أكرب فالسفة العصور الوسطى املسيحية ترك ملسات ال تزال موجودة عىل 
الفكر املسيحي الكاثوليكي: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص426(. 

)2( روجر بيكون )1214- 1294م( املوافق )611- 693هـ( هو الفيلسوف والراهب اإلنجليزي التجريبي 
وأشهر علامء القرون الوسطى األوروبية والطبيب واملعلم املذهل كام يعرف بذلك:

(Encyclopaedia Britannica- Roger Bacon, Theodore Crowley, O.F.M. Last Updated 12014-9-).

)3(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص424. 
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ال تستطيع محاية نفسك منها أيًضا، مثلها مثل الذباب، بل هي األخطر؛ ألهنا مع كوهنا 
ا أكثر من  األصغر حجاًم فهي أكرب قاتل برشي بنقلها لفريوس املالريا الذي حيصد سنويًّ
ل الوجود  مليون ضحية)1(، وخيطف املوت بسببها طفاًل كل دقيقة، لن تستطيع أن تفصِّ
عىل مقاسات خيالك وتصوراتك، فتصحح وختطئ حاالته وأرساره وفق منظور عقلك 
ا وعضليًّا حتى أمام البعوضة والذباب! ماذا ستكون أوضاعك  وأنت الضعيف جسديًّ
والوقاية،  احلامية  أدوات  من  اخلالق  لك  سخره  ما  لوال  الضعيفة  احلرشات  هذه  أمام 
واخرتاعات  وتقنية  علم  من  عليك  فتح  وما  عنها،  به  ميزك  الذي  العقل  هذا  وأوهلا 
وظفتها للوقاية واحلامية من هذه الكائنات املتفوقة عليك بقدراهتا الذاتية ما عدا العقل، 
هذا العقل الذي جيب تسخريه للشكر ال للكفر والنكران وعىل أنه هبة من اخلالق ال 
ينبغي توظيفه فيام ال يرضيه، فإذا كان هذا حال اإلنسان مع صغار املخلوقات، فكيف 

سيكون حاله أمام عظائمها؟ إن هذا ليشء عجيب!

اليقني يف عقلك  تعلم علم  العجب عند هذا احلد، بل كيف بك وأنت  ينتهي  وال 
منها  أكرب  يكون  أن  بد  ال  وعظمها  كربها  يف  اجلبارة  املخلوقات  هذه  خالق  أن  الباطني 
وأشد قوة وقدرة، هكذا جيب أن يكون مدخل تفكريك لتعرف حقيقة الوجود من حولك، 
ولتدرك حجمك فيه، أما أن تتناول موضوع اخلالق بكل عشوائية وخترص وخيال خاطئ، 
وغرور قاتل مع عجزك الشديد عن فهم أدنى املخلوقني يف أول طريق التفكري هبم، فهذا 

عدوان عقيل، وجتاوز ممقوت، وفجور يف اجلدل ال مكان له يف عال العقل.

التي  الوجودية  القضايا  متواصلة مع هذه  إننا وأنت عىل حد سواء يف مواجهة   
تكشف ضعفنا، فام أظلمك أهيا اإلنسان، وما أكفرك! حني تفكر جمرد التفكري يف منازعة 
اجلبار العظيم يف ملكه ومشيئته وأقداره وأنت عاجز عن حسم أمرك يف هذا الوجود مع 
بعوضة صغرية تطري حولك، كيف بلغت بك اجلرأة أن ختاصم يف شأن من أوجدك، وسري 
عمليات احلياة الدقيقة يف جسمك إىل أن أصبحت متكاماًل بخدمات متكاملة كمجمع 

)1( أصدرت منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع اليونيسيف تقريًرا جاء فيه أن املالريا تصيب من بني 350 إىل 
500 مليون إنسان يف العام ويموت منهم أكثر من مليون شخص وبحسب التقرير فإن أكثر من 40% من 

سكان العال معرضون لإلصابة هبا عن طريق لسعة بعوضة األنوفليس: )أسوشيتد برس(.
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بأدائها  تفوق  معقدة  مصانع  وحيوي  مكان،  كل  يف  يتحرك  ضخم،  وإنتاجي  صناعي 
كفاءات مصانع الدنيا بأرسها، تنعم هبذا العطاء الالحمدود من اخلالق، ثم تعرض عن 
هذا، وجتادل يف ذلك، طبًعا أنت تعيش حياتك وتأكل وترشب وتنام وتسعى وتكدح، 
أن  املثال-  سبيل  -عىل  منها  التي  عقل  لكل  الباهرة  جسمك  عجائب  تدرك  أن  دون 
فيه ما يزيد عىل عرشة تريليونات خلية حية، وكل خلية من التعقيد بدرجة أهنا تتكون 
من عرشة آالف مليار ذرة)1()2(، وأن لكل ذرة نظامها وتركيبها وموقعها املميز، والكل 
يتحرك يف مسار ال خيطئه، وال توجد ذرة واحدة خلقت عبًثا يف هذا البناء املتكامل من 
خاليا جسمك، بل كل ذرة تقوم بواجب حمدد، ولك أن تتخيل أن خلية بكتريية واحدة 
التي يقوم هبا جسم اإلنسان تقريًبا من  الوظائف  بالعني املجردة تقوم بجميع  ال ترى 
قد  اخلالق  اهلل  بفضل  اإلنسان،  أهيا  وأنت  وتكاثر ودورة غذاء وغريها،  وتنفس  حياة 
كفيت مؤونة إنشاء وإدارة وصيانة وحراسة وتشغيل وتطوير ومتويل ورعاية مجيع هذه 
تنتهي  أن  إىل  نطفة  كنت  أن  منذ  املتكامل  جسمك  كيان  يف  املعقدة  الضخمة  املنشآت 
هذا  كل  بعد  تأيت  ثم  أوجدك،  من  ورعاية  وسالمة  حفظ  يف  وأنت  الدنيا  من  حياتك 

لتجادل يف اهلل دون أن ختشى أن تكون أنت املعني هبذه اآلية الكريمة: )ڤ  ڤ    ڦ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ( ]احلج: 8[.

*****

الإن�سان ونكران اجلميل

إن اخلطوة األوىل للشكر هي أن تذكر نعمة اهلل عليك مع نفسك وأمام اآلخرين 
عىل أنك عبد ضعيف حمتاج إىل اهلل القوي العزيز، أما من يوهم نفسه بمنازعة اخلالق 
يف خلقه مستمتًعا بنعمته وفضله عليه، فهذا غاية النكران يف حق خالقه، وكان األجدر 
ييسء  أن  ال  ينكره،  وال  ويذكره  يكفره،  وال  يشكره  أن  بعقل  ميزه  من  بحق  واألوىف 
األدب معه بسوء استعامله جلزء من عقله الذي خلقه به اخلالق عاقاًل مدرًكا، ول جيعله 

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص17.
)2( العلم يف 1001 سؤال، جيمس تريفل، ترمجة: عفيف الرزاز، أكاديميا، بريوت، 1994م، ص132. 
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جمنوًنا، ال يستوعب األمور وال يفهمها، َأُيعقل أن يبلغ اإلنسان هذا احلد يف االعتداد 
بالنفس والغرور أمام هذه النعم؟! أيكون هذا شكره ملن خلقه فسواه فعدله؟! تذكر 
مشاعرك املتدفقة شكًرا وعرفاًنا نحو طبيب ضعيف أجرى لك عملية ناجحة يف جزء 
ستغرقه  شك  أدنى  دون  من  عندك،  عزيز  عالج  عىل  أرشف  أو  جسمك،  من  يسري 
بأصدق عبارات الشكر واملديح واإلطراء، وستسارع بإهدائه دروع الشكر وشهادات 
التقدير وحفالت التكريم، وستبقى وفيًّا له معرتًفا بجميله، حتى وإن قام بذلك مقابل 
نفس،  كل  عىل  القائم  اخلالق  هو  الضامن  بل  لنتيجتها،  ضامنًا  يكن  ول  باهظة،  أجرة 
الذي لو شاء ما نجح ذلك الطبيب الذي تكاد تعبده عرفاًنا بجميله، والطبيب ل خيلق 
شيًئا من عنده، بل ترصف فيام وجده خملوًقا له من أسباب وأعضاء وأنسجة ودم وعالج 
وعلم، مستخدًما عقاًل وهبه اهلل له كي ينجح مرة، وخيفق مرات، ويصبح بذلك طبيًبا 

متميًزا يف أعني الناس.

املوقف يتطلب شيًئا من العقل والتعقل بأداء حق اهلل، حتى لو أنه الغني عن ذلك 
كله، ورب الكعبة لو فكرت يف أمرك، لتوصلت إىل أن تشكر اخلالق شكًرا مطلًقا ال 
أقول عند عافيتك من مرض فحسب، بل أيًضا عند إصابتك بأي مرض، حتى لو أدى 
يف النهاية إىل املوت، تشكره شكًرا يفوق باليني املرات ثناءك عىل طبيب مثلك، يوظف 
األسباب التي خلقها اهلل لعالجك، وهذه األسباب والطبيب أصاًل وأنت معهم كلكم 
هبا  ألنك  املرض؛  حاالت  يف  اهلل  تشكر  نعم  ملكه،  يف  اهلل  جند  بحر  يف  صغرية  قطرة 
بقية أعضائه قبل مرضك وبعده،  القائمة يف جسدك يف  العافية  تتذكر ما ال حيىص من 
أال يستحق الشكر من أعطى كل يشء خلقه، ثم هدى حتى لو أخذ شيًئا منها يسرًيا 
ثم  سليمة،  صافية  إياها  وهبك  أن  بعد  باملوت  كلها  اسرتدها  لو  حتى  بل  كثرًيا،  بل 
استمتعت هبا عمًرا دون تكلفة وال منة وال عناء؟ حًقا إين ألجد نفيس أقف أمام اخلالق 

راكًعا ساجًدا شاكًرا ملن يقول، وقوله احلق: )پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ ( ]إبراهيم: 34[.

ومن  واجلحود،  النكران  وجتنب  بالشكر  املبادرة  توجب  العظيمة  النعم  هذه  إن 
أشد النكران هذا اجلدال الباطل عرب التاريخ حول وجود من أنعم هبا علينا! لو أن خالق 
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الكون ل خيلق لك سوى هذا القلب النابض هبذه الطريقة املتواصلة طوال حياتك يعمل 
من تلقاء نفسه ال يتوقف ثانية واحدة، ولو حدث ذلك النتهى أمرك بلمح البرص، ومع 
هذا متر عليك الدقائق والساعات واأليام واألعوام، غارًقا يف غفلة والقدر يتخطفك، 
اخلالق  تنازع  وكأنك  تترصف  أن  الستحييت  جيًدا  وتأملته  فقط  هذا  استحرضت  لو 
ألنك  والتسليم؛  باإليامن  مكتفًيا  حوله  وجودي  جدال  كل  وألوقفت  الفائقة  قدرته 
أعجز وأقل من أن حترك خلية واحدة يف جسمك فضاًل عىل قلبك النابض، ولو أوقفه 
عنك دقة واحدة لتعطل، وتعفن، وحتلل عقلك الذي تنازع به العظيم ملكه حتى خيتلط 
كيف  األموات،  عداد  يف  لكنت  حلظات  َنَفُسك  توقف  ولو  اجلاف،  الرتاب  يف  بقاياه 
واألمر كام ترى خلق خمتلف، وقلوب وأرواح وبحار وصحارى وسامء وأبراج ونجوم 
وكواكب وجمرات، وجنسك أهيا اإلنسان، منثور بينها ال تكاد تعرف شيًئا لوال أن اهلل 
عّرفك ورفع شأنك، وجعل لنا ولك سمًعا وأبصاًرا وأفئدة لكي تعلم هبا كل معقول، 
وحتس ما حولك من كل حمسوس، عجًبا ثم عجًبا لك! أكل هذا تدركه دون أن يكون 
لك منه واعظ، وتعلم أنك لست شيًئا يف ميزان بقية اخللق الذي ال تدركه، ومع هذا 
ا للخالق احلي الباقي جتادل يف وجوده، وهو الذي  تريد أن جتعل من نفسك الضعيفة ندًّ
أوجدك أصاًل، وتفضل عليك بأدوات اجلدال التي هبا جتادل فيه، وحتاول عبًثا إخضاع 

ما ال قدرة لك به، وجتعل من عقلك ميزاًنا للكون، وجوًدا وعدًما، زماًنا ومكاًنا!

الواجب عليك عقاًل ومنطًقا أن تعرف حجمك يف الوجود أواًل قبل  أليس من 
أليس األوىل لك  الوجود؟  الكربى حول  الومهية  تتطفل مكابًرا عىل منصة احلوار  أن 
ثم  انتهاًء،  وال  ابتداًء  هلا  متلك  ال  التي  املتناثرة،  عمرك  سنّيات  من  تبقى  ما  تلملم  أن 
بىل،  عنه؟  مهرب  وال  لك  خيار  ال  الذي  املخيف  القادم  مستقبلك  خيدم  فيام  توظفها 
هذا أوىل لك وأنفع من أن تنصب نفسك حكاًم عىل ما يستحيل عليك استيعابه، ليس 
األمر للمزايدات الكالمية أو للتواضع املصطنع، بل هو دعوة مدوية لليقظة والوقوف 
متوازًنا يف مكانك الطبيعي كإنسان يعرف قدره بعيًدا عن التجاوز والعدوان الفكري 
الكونية  وخرباتك  ومهاراتك  قدراتك  وتقيم  نفسك،  تعرف  أن  عليك  اخلالق،  بحق 
يشء!  ال  املكاين  وباملعيار  يشء!  ال  املادي  باملعيار  أنك  ستستنتج  وعندها  احلقيقية، 

وباملعيار الزماين ال يشء أيًضا! 
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لن حتتاج إىل جهد سحري كي تربهن عىل هذه احلقيقة، ولن أحدثك عن علوم 
تراه  أن  يمكن  ما  إىل  االنتباه  بلفت  سأكتفي  بل  السحيقة،  احلديثة  وتعقيداته  الكون 
وتعلوك  األرض،  عىل  تسري  عينك،  بأم  تراها  التي  واألرض  الساموات  هذه  بعينك، 
السامء وأنت آمن يف حياتك، ولو سقط عليك حجر بحجم التفاحة ومن مسافة أمتار 
ومن  منك  أكرب  احلقيقة  بينام  جامد،  وتراب  رفات  إىل  وألحالك  هامتك،  لفلق  قليلة 

وجودك: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  
ۋ  ۋ( ]غافر: 57[ لقد وجدت نفسك خملوًقا يف هذا الوجود، كلام ازددت علاًم، 
الدنيا  من  معرفيًّا  عليه  يدك  وضعت  وما  حولك،  ما  عىل  السيطرة  صعوبة  أدركت 
إن  السيطرة،  عن  اخلارجة  العظمي  املوجودات  من  اهلائل  الكم  أمام  شيًئا  يساوي  ال 
حجمك ال يتناسب مع حجم الكون العظيم، وال عمرك يصلح وحدة مقياس للزمن 
فيه، وهذا ما جعل اإلنسان إما أن يضطرب، ويشعر باخلطر والتشاؤم والتمرد واليأس 
باخليار  التمسك  من  أحكم  وال  هلل)1(،  املطلق  والتسليم  الطمأنينة  أو  مباالة،  والال 
العمى احلقيقي، فقد حرص  العقالء والسعداء، بل إن ما سواه هو  األخري؛ ألنه خيار 

القرآن اخليار يف أمرين ال ثالث هلام، قال تعاىل: )  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        
ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ( ]الرعد: 19[.

*****

الإن�سان وال�ستخلف يف الأر�ض

تستوقفك حلظات التأمل الغريبة، عندما تكون يف طائرة عىل ارتفاع عرشة آالف 
مرت فوق سطح األرض، ثم تلقي نظرة فضولية من النافذة، لرتى املدن الكبرية حتتك، 
وكأهنا قطعة حصري صغرية مزخرفة ببيوهتا وشوارعها ومبانيها دون أن متيز معال املباين 
الضخمة فضاًل عىل سكاهنا املوجودين فيها حتى لو ل َتَرهم بعينك، ولو ركبت سفينة 
فضاء، فارتفعت بك مئة كليومرت إىل أعىل لرأيت األرض كلها، ال أقول بسكاهنا، وال 
أقول بمدهنا وال دوهلا فقط بل بقاّراهتا وحميطاهتا، وكأهنا عملة نقود معدنية ملونة ملقاة 

)1( اإلسالم بني الرشق والغرب، عيل عزت بيغوفيتش، )مرجع سابق(، ص372. 
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الفضاء أكثر من ذلك الختفت األرض كلها من  تبتعد يف  يف فضاء! ولو قدر لك أن 
نظرك، وكأهنا ال توجد يف الوجود املرسوم يف خيالك، ولو جتولت يف جمرتنا التى تسمى 
)درب التبانة( الختفت عنك الشمس مع كرب حجمها، فكيف بالكواكب التابعة هلا؟!، 
مع  وجودها  عن  خيربك  من  تصديق  يف  ترددت  لربام  مسبًقا  باألرض  معرفتك  ولوال 
أهلها القاطنني عليها، فأين تكون أنت فيها حينئٍذ؟ وأين يكون عقلك )املزعج( هذا؟ 
وأين يكون جدالك وزعمك مزامحة اخلالق؟! اجلواب: أنت يا عزيزي، باملعيار املكاين 

ال يشء يف هذا الوجود، فامحد اهلل الذي كرمك، ورفع شأنك فضاًل منه ونعمة. 

 أما مقامك وفق املعيار الزماين فهو أشد غرابة، فأنت أيًضا ال يشء يذكر! ويكفي 
أن هذا الوجود قد وجد قبل تسجيل أي أثر لإلنسان عىل األرض بمليارات السنني، 
ا، ول يكن العلم التجريبي وحده ليثبت ذلك، بل سبقه  ا جدًّ وكان جميئك إليه متأخًرا جدًّ
الوحي اإلهلي: )ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ( ]اإلنسان: 1[ ومن 
عجز اإلنسان أنه ل يستطع حتديد فرتة وجوده عىل األرض بشكل دقيق، والتقديرات 
ما  تتفاوت  األرض  عىل  اإلنسان  وجود  مدة  عن  اليوم  الباحثني  يدي  بني  املوجودة 
بني عرشات اآلالف إىل ماليني عدة من السنني، ولو أخذنا احلد األعىل لوجوده عىل 
األرض ـ فرًضا - وبالغنا يف تقديره احتياًطا ملا استطعنا جتاوز بضعة ماليني من السنني، 
ملياًرا )14٫000٫000٫000(  أربعة عرش  ما بني  الكون  تقديرات عمر  بينام تصل 
نحو  األرض  عمر  وأن  السنني)1(،  من   )20٫000٫000٫000( ملياًرا  عرشين  إىل 
تتذكر  أن  وبمجرد  سنة)2(،   )4٫500٫0000٫000( املليار  ونصف  مليارات  أربعة 

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص127. 
)2( كل ذلك علمه عند اهلل وحده ومجيع هذه األرقام اجتهادية بني العلامء وليست حمل إمجاع ولكن يقول هبا 
غالبة املختصني وال يوجد نص رصيح من الوحي قدياًم أو حديثا حيدد هذه األعامر وتبقى من علم الغيب 
الذي ال قدرة لإلنسان عليه حتى لو تسابق العلامء لقول يشء يف ذلك تبقى كلها تقديرات تقريبية انظر 
إىل هامش التقريب يف تقدير عمر الكون نحو ستة مليارت سنة ما بني احلد األدنى واألعىل أي أكثرمن 
عمر األرض االفرتايض وهناك نصوص متناثرة وغري موثوقة عند أهل الكتاب بعضها جيعل عمر األرض 
الراديومرتي  املقياس  استخدموا  الذين  املعتربين  علامئهم  من  أحد  به  يقبل  ل  وذلك  فقط!  سنة   6000
ملعرفة هذه األزمنة واألحقاب مستعينني باألحافري ودراسة السالالت احلية عىل األرض وسبحان من 

يعلم تفاصيل ذلك يوم أن عجزنا كل العجز عن معرفتها!
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متوسط أعامر الناس تدرك يقينًا أنه ال اعتبار لك يا ابن آدم، يف ميزان الزمن األريض 
أن  تعلم  أن  كربياءك  حيطم  مما  ولعل  وحدهم،  اخللق  من  حولك  بام  مقارنة  وحده، 
يف  وجدت   - مثاًل   - فالعقرب  األرض،  عىل  وجوًدا  منك  أقدم  احلرشات  بعض 
ُوِجدت،  والديناصورات  سنة!  مليون   400 من  أكثر  قبل  أي  السيلوري)1(،  العرص 
واستمرت جتوب األرض يف العرص الرتيايس)2(، أي منذ نحو 100 مليون سنة والعرص 

اجلورايس)3(، والطباشريي)4(، ثم انقرضت متاًما قبل نحو 65 مليون سنة.

يميش  من  وحدك  أنك  تعتقد  هل  خليفة،  األرض  يف  نفسك  وجدت  وعندما   
عند  ا  جدًّ قليل  البرش  من  األرض  سكان  تعداد  إن  فيها،  اهلل  خملوقات  من  عليها 
املقارنة بعدد خملوقات اهلل األخرى عىل الكوكب نفسه، ففي الوقت الذي ال يتجاوز 
بجميع  احلرشات  عدد  أن  نجد  نسمة،  مليارات  سبعة  األرض  عىل  اليوم  الناس  عدد 
أصنافها وأجناسها يزيد عىل عدد الناس بام يقارب 10 وعىل يمينها ثامنية عرش صفًرا، 
)10٫000٫000٫000٫000٫000٫000( حرشة، أي إنه يقابل كل إنسان واحد 

مليار حرشة تقريًبا)5(، وكل ذلك مضبوط حمكم يف سجالت إهلية ال ختطئ أبًدا: )ڄ   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   
ڈ  ژ( ]األنعام: 38[ وعىل هامش هذه األقدار الكونية اجلبارة التي يرعاها اهلل 

مليون  نحو 395  قبل  وينتهى  مليون سنة  نحو 435  يبدأ من  السيلورى: هو عرص جيولوجي  العرص    )1(
سنة ازدهرت فيه احلياة البحرية: )تطبيقات يف اجليولوجيا العامة، حممد مرشف والطاهر إدريس وحسني 

عوض، دار املريخ، 1993م، ص146(. 
)2(  العرص الرتيايس: هو عرص جيولوجي بدأ منذ نحو 225 مليون سنة وانتهى قبل نحو 195 مليون سنة 
)مرجع  مرشف،  العامة،  اجليولوجيا  يف  )تطبيقات  الديناصورات:  فيه  وظهرت  الزواحف  فيه  تطورت 

سابق(، ص148(. 
)3( العرص اجلورايس: هو عرص جيولوجي بدأ منذ نحو 195 مليون سنة وانتهى قبل نحو 135 مليون سنة 
ازدهرت فيه الكائنات احلية عىل أوسع نطاق: )تطبيقات يف اجليولوجيا العامة، مرشف، )مرجع سابق(، 

ص149(.
)4( العرص الطباشريي: ويسمى العرص الكريتايس بدأ منذ نحو 136 مليون سنة وانتهى قبل نحو 64 مليون 
سنة سمي بذلك لرتسب طبقات سميكة من الطباشري: )تطبيقات يف اجليولوجيا العامة، مرشف، )مرجع 

سابق(، ص149(. 
)5( العلم يف 1001 سؤال، تريفل، )مرجع سابق(، ص19. 
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يف  وتدرجت  املخلوقات،  هذه  بني  ا  جدًّ هامشيًّا  اإلنسان،  أهيا  ُوِجدت  اجلبار  اخلالق 
ا إىل جانب قرص أجلك  حضارتك القصرية، فأنت باملعيار احلضاري خملوق بسيط جدًّ
فتارخيك ل ُيعرف عىل األرض قبل هناية العرص الثالثي )البيلوسيني()1(، ثم تدرجت 
فعرص  فاحلديدي)4(،  فالربونزي)3(،  احلجري)2(،  العرص  من  البسيطة  بحياتك  متطوًرا 
العجلة ثم اآللة ثم السيارة والطائرة وسفن الفضاء واملوجات الكهرومغناطسية وعال 
اإللكرتون والذرة واالتصاالت، عصور كلها قصور برشي تسميها بام قدرت عليه من 
استعامل ملا سخر اهلل لك يف األرض من حجر وبرونز وحديد وعلم، تتدرج يف اكتشافه، 

كام يتدرج الطفل يف معرفة نفسه ومأكله وحياته. 

لقد وجد اإلنسان متميًزا عن بقية الكائنات بعقله فقط، وتدرج ببساطة متناهية 
الذهنية لإلنسان  التاريخ، وتدرجت معه مداركه وسعة آفاق علمه، فالتصورات  عرب 
ا عنها يف فرتة 500 سنة  الذي عاش قبل 500 عام قبل امليالد، ختتلف اختالًفا جذريًّ
تطرح سؤااًل علميًّا  أنك  امليالد، عنها يف 1000م، وعنها يف عام 2000م. ختيل  بعد 
موحًدا عىل كلٍّ من سقراط وأفالطون وأرسطو الذين عاشوا يف حقبة ما قبل امليالد، 
إجاباهتم فضاًل عىل  تتقارب  أن  مطلًقا  يستحيل  اليوم!  مفكر معارص  إىل  أن تصل  اىل 
عدم تطابقها، فكل عبقري يف زمانه أجاب بام أحاط به علمه، ثم تبني ألسالفه بساطة 
استنتاجه لقلة املعطيات ووسائل العلم عنده، مقارنة بام يتمتع به من بعده، ومهام بلغ 
يف  ليست  الوجود  هذا  أرسار  عن  املطلقة  احلقيقة  ستبقى  والعلم  النضج  من  اإلنسان 
متناول البرش بمن فيهم املعارصون أيًضا، بل وحتى الالحقون فيام بعد، وهلذا ليس من 
احلكمة التوقف عند فهم أو تصور معني قابل للتطوير والتصحيح وربام لإللغاء، ومن 
)1( العرص الثالثي: عرص جيولوجي بدأ منذ نحو 65 مليون سنة وانتهى قبل نحو مخسة ماليني سنة وظهرت 

خالله الثدييات وآكالت العشب: )تطبيقات يف اجليولوجيا العامة، )مرجع سابق(، ص150(. 
)2( العرص احلجري: وهو عرص جيولوجي بدأ منذ ظهور اإلنسان عىل األرض حتى عام 4000 ق. م.

)3( العرص الربونزي: هو عرص ظهور السبائك والفلزات املعدنية وخاصة النحاس ويمتد تقريًبا منذ 4000 
ق. م إىل 3000 ق. م.

)4( العرص احلديدي: وهو عرص دخول التصنيع املعدين باستخدام احلديد ويمتد متداخاًل مع النصف الثاين 
منذ العرص الربونزي إىل 1000 ق. م.
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اخلطأ ربط مفاهيم النصوص الرشعية باحلوادث املستحدثة القابلة للتغري، ومثله كذلك 
إلزام الناس بأقوال مفرس معني لنصٍّ رشعي قد مىض عليه قرون، وحيتج بفهمه للنص 
وهو غري املعصوم من جهة، وغري املطلع عىل تفاصيل األمور ومستجدات كل عرص من 

جهة أخرى، ولكل عرص معطياته وآفاقه العلمية والفكرية.

ال بد أن ندرك أن الوحي ال حيدثنا إال عن احلقائق كام هي، فيعلمنا ما ل نعلم من هذا 
الوجود: )ک  ک  ک  ک   گ( ]العلق: 5[ أما اعتامد اإلنسان عىل جهله باحلقيقة التي بني 
يديه دون أن يدركها، فإن ذلك يقوده إىل التخبط واملعاناة الصامتة، والدليل فرحه بالطريق 
اآلمن، عندما جيده فيبكي عىل غفلة أسالفه وجهلهم به، ونحن يف عرصنا نتحدث بام بلغنا 
نتصوره  كنا  ما  نيابة عنا عىل  يبكون  بعدنا من  فيأيت من  الزمان،  يعفو عليه  قد  من علم، 
حقائق يف عرصنا انكشف هلم بام فتح اهلل عليهم من العلم ما يدركون به ما استعىص علينا، 
وهكذا، كل ما علمه اإلنسان أو استنبطه يف يومه الذي يعيشه، قد كان جاهاًل به قبل ذلك، 
يلتمس  نظريات  وافرتاض  تتبع  طريق  عن  النسبية  احلقيقة  إىل  اإلنسان  يصل  ما  وعادة 
تطبيقها، فيخفق مرات وقد ينجح مرة، لكن احلقيقة املطلقة هي احلقيقة الباقية يف تقدير 
اهلل، سواء اكتشفها اإلنسان أو جهلها، يقول )وليام هيويل()1(: »يوجد قناع من النظريات 
فوق وجه الطبيعة كله«)2(، وتأكيًدا ملا قاله، لنتذكر متى عرف اإلنسان الفريوسات التي 
التاريخ  علامء  جهل  وهل  املناعة؟  نقص  وحتى  واإلنفلونزا  اجلدري  أمراض  تسبب 
أصبحت  وقد  اكتشافها،  قبل  نفيها  أو  وجودها  مع  يتعارض  اكتشافها  قبل  وعباقرته 
اليوم حقائق ال تقبل اجلدل عند املتأخرين، إهنم ل خيلقوها بل وجدوها واكتشفوها، 

)1( وليام هيويل William Whewell )1794- 1866م( املوافق )1206- 1283هـ( فيلسوف إنجليزي عاش 
يف زمن أوغستني كنت ألف كتاًبا بعنوان )رسائل بريدجوتر( أوضح فيها احلكمة والدور املبارش للخالق 
بخلق الطبيعة بأرسها: )داروين مرتدًدا، ديفد كوامن، ترمجة: مصطفى فهمي وحممد خرض، كلامت عربية 

للرتمجة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل، 2013م، ص30(.
)2(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص19. 
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املصل  )إدوارد جينز()1(  أن يكتشف  قبل  الناس  قتل اجلدري من  ماذا؟ كم  بعد  لكن 
املختلفة  الضوء  اإلنسان عرب موجات  يراه  أصبح  الذي  وما  عام 1798م؟  له  املضاد 
بعد أن كان مبرًصا فقط ملوجات الضوء املرئي؟ وما مقدار الضوء املنظور بالنسبة إىل 

غرياملنظور؟ 

*****

)  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  (  ]احلاقة: 38- 39[.

تعرب  إنام  وكلامته  بل  آياته  يف  الواردة  القرآن  ومجل  القرآن  لغة  إن  نقول:  عندما 
عن خطاب رباين فريد يف غاية العظمة والكامل، إنام نقول ذلك حماولني وصف بعض 
إىل  الوصول  عن  العبارات  كل  بقصور  إدراكنا  مع  يدينا،  بني  املاثلة  املعجزة،  احلقيقة 
احلد األدنى من وصف كالم اخلالق، تأمل آية من كلمتني يتخللهام ثالثة حروف فقط 
حرصت هذا الكم اهلائل من العلم كله، سواء ما فتحه اهلل لإلنسان يف هذه املرحلة أو ما 
قد يفتح عليه بأكثر من ذلك مستقباًل، أو األشياء التي لن يعلمها اإلنسان مطلًقا، قال 
تعاىل: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ( ]احلاقة: 38- 39[ تذكر أن هذا النص البليغ 
املكتنز باملعرفة قد نزل عىل رجل ال يقرأ، وال يكتب أصاًل، ول يغادر مسقط رأسه إال 
مرة واحدة للشام يف رحلة جتارية، بل ول يعرف له عمل فكري أو أديب قبل بعثته، فإذا 
جاءنا بمثل هذه اآلية الشاملة لكل يشء يف الوجود، فلنعلم علم اليقني أننا أمام قرآن 

عظيم كريم ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

املرات دون أن نتوقف عندها متأملني  كلنا قد قرأ هذه اآلية مئات ولربام آالف 
بأهنا ما تركت شيًئا يف الوجود إال وأشارت إليه، واألهم من ذلك أهنا جاءت قساًم من 

إنجليزي  وعال  طبيب  1238هـ(   -1162( املوافق  1823م(   -1749(  Edward Jenner جينز  إدوارد   )1(
الحظ أن حالبة البقر )سارة نيلمس( ل تصب باجلدري؛ نظًرا إلصابتها بجدري البقر فاكتسب جسمها 
البقر؛ لتحصينهم من اجلدري فاكتشف  القاتل فنجح يف تطعيم مرضاه من جدري  مناعة ضد اجلدري 
 Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination, Stefan Riedel,( :لقاح اجلدري

..)25–21  :)1(18 ;Proc )Bayl Univ Med Cent(. Jan 2005
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اخلالق لتأكيد مصداقية الوحي نفسه الذي هو مفتاح كل لغز معريف يف هذا الوجود، إنه 
قمة اإلعجاز والتحدي لكل عال أو متعال أن يواجه هنا بام لديه من زاد، فكل يشء يف 
الوجود هو مما نبرصه أو مما ال نبرصه، لكن حتى يف عاملنا املحدود وبمداركنا املحدودة، 
لعدم  السؤال  هذا  عىل  اجلواب  يصعب  نبرصه؟  ال  الذي  وما  بأعيننا  نبرصه  الذي  ما 
هذا  عىل  احلياة  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  واألسامء  واملعارف  العلوم  حرص  يف  اجلزم 
اإلبصار  وسيلة  هو  الذي  الضوء  فيزياء  طبيعة  عىل  عاجلة  نظرة  لعل  لكن  الكوكب، 

والرؤية لألشياء القريبة منا يقرب لنا هذه الصورة.

والضوء  عليها،  الضوء  بانعكاس موجات  إال  تشاهد  األشياء ال  أن  املعلوم  من 
ا من الضوء بشكل عام، فإذا قيل:  ا جدًّ املرئي بالعني البرشية ما هو إال جزء يسري جدًّ
الضوء املرئي فاملقصود به تلك املوجات الضوئية التي تستطيع عني اإلنسان استقباهلا 
املوجي  الطول  سلم  يف  تذكر  نسبة  تشكل  ال  وهذه  وسيلة،  دون  هبا  األشياء  وإدراك 
)الضوء  العادي  الضوء  موجات  تقع  حيث  الكهرومغناطيسية،  املوجات  أو  للضوء، 
العادي وألوانه السبعة املعروفة بألوان الطيف( يف املدى ما بني 400 و700 نانومرت)1(، 
وذلك عىل تدريج السلم الذي يبدأ من أقل من 0٫01 نانوميرت يف حالة األشعة قصرية 
املوجة عالية الطاقة )أشعة جاما( إىل أن يصل إىل أكثر من كيلومرت يف حالة املوجات 

الطويلة وقليلة الطاقة )موجات الراديو(.

أشعر أننا بعرض هذا املوضوع الفيزيائي سنكشف )عورة فكرية( للعقل البرشي 
بمقدور  يكن  ل  املرئي  الضوء  مستوى  عىل  وحتى  للوجود،  إدراكه  بضعف  املغرور 
فهو  واسطة،  دون  ا  جدًّ الصغرية  أو  ا  جدًّ والبعيدة  الكبرية  املخلوقات  رؤية  اإلنسان 
مضطر إىل استخدام امليكروسكوب كي يرى الكائنات الدقيقة، وإىل التلسكوب لريى 
األجرام الساموية الكبرية، ول يكن يبرص أكثر مما يراه بعينه املجردة قبل اكتشاف هذين 
املرئي  بالضوء  ما قد يكتشفه اإلنسان مما يمكن رؤيته  أن كل  افرتضنا  اجلهازين، ولو 
بغض النظر عن صغره وكربه إىل يوم القيامة هو مما يبرصه اإلنسان اليوم، سيبقى السؤال 
األكرب: ماذا عن العوال األخرى التي ال يبرصها؟ وما حجم تلك املنظورات بموجات 

)1( النانومرت يساوي جزء من بليون جزء من املرت.
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الضوء املبارش، إىل غريها من األشياء التي ال يمكن إدراكها إال بواسطة أجهزة خاصة 
)السينية(  واألشعة  )جاما(  كأشعة  األخرى  املوجات  أنواع  مع  التعامل  يف  القدرة  هلا 
و)فوق البنفسجية( و)حتت احلمراء( وغريها؟ وماذا عن األشياء التي ال يمكن لإلنسان 
أن يبرصها بأي وسيلة عىل اإلطالق؟! تعاَل عرف بنفسك أهيا اإلنسان، وأبرز هويتك، 
انقلب  البصرية كام  إليك  تنقلب  املخلوقات، أال  الذاتية بني هذه  واستعرض قدراتك 

إليك البرص قبلها خاسًئا وهو حسري؟

جيمع العقالء عىل مر التاريخ أن اإلنسان ال يزال يف أول درجات السلم املعريف، 
مع  التعامل  يف  عالية  مستويات  إىل  والتقنية  العلمية  االكتشافات  وصلت  وإن  حتى 
خمتلف أنواع األشعة رصًدا وحتلياًل وتصويًرا، ومن ثم العرض بطريقة متكنه من رؤية 
يف  خاصة  نبرصه  ال  مما  الكثري  عن  غريبة  صور  التقاط  اإلنسان  استطاع  لقد  األشياء، 
جمال الكون والفضاء باستخدام موجات الضوء غري املرئي، وأصبحنا ما بني مصدق 
ومشكك لغرابتها، علاًم أن املشككني أنفسهم يتعاملون مع املوجات الكهرومغناطيسية 
والتحكم عن  البث  اهلاتفية سلكية وال سلكية ويف  االتصاالت  اليومية يف  يف حياهتم 
األشعة  أجسامهم  ختللت  أن  بعد  املستشفى  يف  العظمية  هياكلهم  صور  ويرون  بعد، 
السينية التي ل يروها يقينًا، لكنهم رأوا أثرها بيقني أكثر ال يسعهم إنكاره، وصدق اهلل 

العظيم القائل: )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ( ]يوسف: 76[.

لقد سبق اإلشارة إىل أن نسبة الضوء املرئي ال تكاد تذكر يف سلم موجات الضوء، 
ومن الصعوبة بمكان حتديد هذه النسبة، وسنحاول تقريب هذه النسبة؛ ليسهل تصورها، 
وذلك عن طريق حساب نسبة مدى طول موجات الضوء املرئي إىل املسافة الكلية عىل 
سلم توزيع الطول املوجي للموجات الضوئية كلها، ليعلم اإلنسان ضيق جمال إبصاره 
الطبيعي من الوجود، فيقف حيث جيب عليه الوقوف تأدًبا مع اخلالق العال بكل يشء 
َخَلَقه، من املعلوم فيزيائيًّا أن خط التوزيع املوجي لألشعة )الضوء كله( يتدرج من أقل 
من 0٫01 نانومرت إىل أكثر من واحد كيلومرت، ولو وحدنا وحدة الطول ألصبح السلم 
متدرًجا من أقل من 0٫01 إىل ألف مليار )1000٫000٫000٫000( نانومرت، ويف 
هذا السلم يقع الضوء املرئي بألوان طيفه املشهورة فقط يف املدى من بني 400 إىل 700 
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نانومرت، أي يف مدى 300 نانومرت فقط من التدرج الكيل ملوجات الضوء، وهذا يشكل 
نسبة واحد إىل ثالثني ملياًرا)1(، يعني لو قدر لك أهيا اإلنسان، أن حتيط علاًم بكل ما 
يمكن مشاهدته بواسطة الضوء املرئي من املخلوقات )وهذا يف غاية االستحالة طبًعا(، 
فلن يكون ذلك بأكثر من واحد إىل ثالثني ملياًرا من األشياء املمكن إبصارها بالضوء 
عامة! ومن هذه النسبة الضئيلة ترى أهيا أإلنسان، بعض ما حولك من األشياء املرئية، 
وتثبت،  تنفي،  الوجود  نفسك حكاًم عىل  من  نّصبت  أن  الكريم  بربك  غّرك  الذي  فام 
وتقّر، وتنكر؟! ختيل لو أنك تستطيع أن ترى بجميع موجات الضوء املعروفة إىل اآلن، 

ا بحسب  )1( وفيام ييل أنواع األشعة املشهورة ووجودها عىل سلم الطول املوجي للضوء وهى مرتبة تصاعديًّ
طول موجاهتا وتنازليًّا بحسب طاقتها:

1- أشعة جاما Gamma و طوهلا املوجي أقل من 0٫01 نانومرت وهى أعىل موجات الضوء طاقة وأقرصها 
الرصاص  تتقى إال بحواجز سميكة من  تقريًبا وال  النفاذ من خالل كل األوساط  طواًل ويمكنها 
وحيث إهنا تقتل أي خلية حية متر خالهلا فإهنا تستخدم طبيًّا يف قتل اخلاليا الرسطانية دونام احلاجة 

إىل جراحة يف بعض احلاالت.
خالل  من  النفاذ  ويمكنها  الطاقة  عالية  وهي  نانومرت  واحد  املوجي  وطوهلا   X-Ray السينية  األشعة   -2

الكثري من املواد ولكوهنا أقل طاقة من أشعة جاما فإنه يكثر استخدامها يف األغراض الطبية.
3- األشعة فوق البنفسجية Ultraviolet ويصل طوهلا املوجي إىل 100 نانومرت وتصدر من االنفجارات 
النجمية وتصدر الشمس كميات هائلة منها وهي أشعة قد تسبب حرق اجللد لو وصلت إليه وقد 
تؤدي إىل رسطان اجللد عند التعرض لكميات كبرية منها. ويمكن إنتاجها صناعيًّا لكي تستخدم 
يف الفحوص التي تتطلب دقة كالكشف عىل العمالت املزورة غري أن النجوم ُتعّد مصدرها الرئيس 

يف الكون.
4- الضوء املرئي Visible light وترتاوح أطوال خمتلف موجاته ما بني 400 إىل 700 نانومرت وفيه مجيع 

ألوان الطيف املعروفة. 
5- األشعة حتت احلمراء Infrared (IR) ويصل طوهلا إىل 0٫1 مليمرت ومصدرها عادة من األجسام احلارة 
التي  واجلنود  اآلليات  من  أهدافها  حتديد  يف  اجليوش  تستخدمها  األشعة  وهذه  حي  كائن  كل  من 

تنبعث منها احلرارة وأكثر أنواع الثعابني تستخدمها لتحديد فريستها بدقة.
6- املوجات القصرية أو امليكروويف )Shortwave radiation )SW وتستخدم يف االتصاالت خصوًصا 
الطائرات  إرشاد  يف  وكذلك  املشهورة  التسخني  أفران  يف  أيًضا  وتستخدم  املحمولة  اهلواتف  يف 

وحتديد رسعة املرور عىل الطرق.
7- موجات الراديو Radio waves ويرتاوح طوهلا من مرت إىل كيلومرت وتصدر من النجوم مثلها مثل باقي 
اإلشعاعات كام تصدر من عمليات حدوث الربق يف السحب إذ يالحظ التقاطه من أجهزة الراديو 

وتستخدم يف عمليات االتصاالت الالسلكية بشكل عام. 
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كيف سيكون شكل األشياء وحجمها ولوهنا والكون والوجود من حولك؟ بل ختيل 
أنك تستطيع أن تدرك ما ل يبلغه علم البرش اليوم، فكيف سيكون الكون هذا أمامك؟ 
وكيف سيكون إيامنك؟! سؤال ال يوجه إليك وحدك بل لكل إنسان يميش عىل األرض.

خاصة،  بصفة  منه  املرئي  وعىل  عامة،  بصفة  الضوء  هذا  عىل  رسيعة  إطاللة  إن 
بام ال يمكن ختيله  املستحيلة  التصورات  تفوق مجيع هذه  الوجود  أن حقيقة  لنا  أثبتت 
أصاًل، الحظ أننا حتدثنا عن الطول املوجي لسلم الضوء املرئي وغري املرئي وابتدأنا من 
نقطة، وانتهينا عند أخرى، وقلنا: هذه هي موجات الضوء، واحلقيقة أننا ال ندري عام 
دوهنا وال عام فوقها من موجات ربام ل نتمكن من اكتشافها وال قياسها بعد! واألشد 
من ذلك أنا نتحدث عن اإلدراك الطبيعي بواسطة الضوء، فمن يدري لعل الذي خلق 
إدراًكا بالضوء قد خلق إدراكات أخرى بغري الضوء؟! ومن يعلم أيكون هلا حّد أم ال؟ 
قدير، وال يعجزه يشء سبحانه،  أن اهلل عىل كل يشء  يقني  نتوقف؛ ألننا عىل  إننا هنا 

وهذا يكفينا حتى نلقاه.

متّر  عندما  الباهرة،  العظيمة  احلقائق  هذه  تستحرض  بل  تتذكر،  أن  منك  إرجو   
أمتنى  الوجود،  هذا  يف  ما  يشء  حول  وساوس  أو  شكوك  أو  استفسار  موجة  عليك 
وصولنا  يستحيل  مبارشة  معرفية  آفاق  من  لنا  يفتحه  وما  الوحي،  قيمة  نعرف  أن 
واحدة،  آية  من  ضياؤها  أرشق  التي  املعرفية  اآلفاق  هذه  إىل  انظر  دونه،  من  إليها 
تعاىل: قوله  مثل  هليبتها،  العيون  تذرف  أخر  بينات  آيات  نور  تتبعنا  لو   فكيف 

)  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
]األنعام: 59[   ) ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت حت  

وقوله تعاىل: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( ]النحل: 8[. وقوله تعاىل: )ەئ  ەئ  وئ     وئ    
ۇئ( ]الفرقان: 2[ أو هذه اآلية املزلزلة للقلوب احلية: )ىئ  ىئ     ی       ی  ی  ی  جئ   
ا أننا كام وصفنا اخلالق نرتقي املرتقى الصعب بظلمنا  ا حقًّ حئ  مئ      ىئ( ]النمل: 75[ حقًّ

وجهلنا: )ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی(   ]اإلرساء: 85[.

*****
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ال�سراحة مع الذات 

والنصائح وإرسال  واملواعظ  توجيه اخلطاب والرساالت  هناك رس عظيم وراء 
والرجاء،  وباخلوف  والوعيد،  الوعد  بلغة  اإلنسان،  أهيا  إليك  الوحي  وتنزل  الرسل 
أمامك  بأن  تنبيهك  اخلطاب  هذا  وراء  من  واحلكمة  املوت،  بعد  ملا  لتهيئتك  وذلك 
أهيا  فيا  والتحذير،  االستعداد  هذا  كل  يستحق  له،  يتهيأ  ال  ملن  مروًعا  خميًفا  مستقباًل 

)ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   اإلنسان: 
ڃ ( ]االنفطار: 6- 8[ أما آن لك قبل انقضاء األجل أن تصحو من هذه الغفلة القاتلة، 
وتستيقظ من هذا السبات العميق، وتنزع عنك غبش الوسوسة والشكوك املتعارضة 
مع كل حقيقة، فتدخل فوًرا إىل منطقة األمان، وتعسف نفسك عىل احلق عسًفا، إيامًنا 
وقواًل وعماًل، وتنزهلا منزهلا الطبيعي يف الوجود، فال جتادل يف اهلل بغري علم، وتدرك 

أنك خملوق عابر عىل هامش األقدار يف هذا الوجود، وهتيئ نفسك ملا بعد هذه احلياة.

 دع عنك هذا )اهليلامن( البرشي املزيف، والغرور اخلادع، فأنت يف البداية ال يشء، 
ويف النهاية ال يشء! إال أن اخلالق أنشأك خلًقا آخر، أنت كنت عدًما، فصنعك اخلالق، 
وجاء بك إىل الوجود بلحم وعظم ودم وشعر وحركة حتسها، وبروح ال حتسها، ولن 
حتسها أبًدا، وال يعنيك شأهنا، وإن كانت أهم ما يف وجودك، وذلك ألهنا جاءت قدًرا، 
لقد ولدت فوجدهتا معك يف جسدك، فهي عارية مسرتدة يملكها غريك، وستخرج من 
استئذان  بال  يملكها دونك، وستغادر جسدك حينها  قد حددها من  جسدك يف حلظة 
منك وال من غريك من اخللق! هكذا جيب أن تفهم شأن الروح وما بعد ذلك منها، فهي 
من أمر ريب وربك، أنت ال تسري يف طريق باجتاه واحد فحسب، بل تسري يف نفق ال رجعة 

وال حتول وال حميص عنه، فكل يشء فيه يدعوك لالستعداد والتهيئة هلذا املسري.

الوجود،  وأرسار  املعرفة  علم  يف  غربنا  أو  رشقنا  كلام  أننا  املؤمن،  أخي  أرأيت 
فمردنا إىل اهلل، إىل اخلالق يف معرفة هذا الوجود، سبحان اهلل، ال علم لنا إال ما علمنا به، 
وال ملجأ لنا وال ملتجأ إال إليه سبحانه، وحده ال رشيك له، وال مفر وال مستقر لنا إال 

عنده، والغيب كله عنده: )ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ      ڳ  
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صدور  انرشاح  رس  هو  هذا   ]123 ]هود:  ڻ(  ں   ں    ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ  
العقالء املؤمنني مع الدين، وطمأنينة قلوهبم وسعادهتم يف كل حال من أحوال الدنيا، 
ويشكرونه  املؤمنة،  بقلوهبم  يذكرونه  باٍق  قادر  رب  وعناية  رعاية  حتت  أهنم  أدركوا 
بألسنتهم الناطقة، توجهوا إليه وحده بكل إيامن واستسالم وتسليم، يطريون يف فضاء 

األنس والطمأنينة عند تالوهتم قوله تعاىل: )ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  
يئ  جب  حب( ]النحل: 53[. 

إنك تدرك أهيا اإلنسان، من داخل نفسك أنك عاجز عن إجيادها من العدم أصاًل، 
وال تستطيع محايتها بعد وجودها، وليس بمقدورك أن جتلب هلا خرًيا، أو تدفع عنها 
ا يف معزل عن التكيف مع أقداٍر كربى ونواميس كونية جبارة، أنت ل متلك حتديد  رشًّ
الكائن  آدم،  ابن  يا  تبقى  تأخريها،  موتك وال  تقديم ساعة  حلظة والدتك، وال متلك 
الضعيف يف كل يشء رغاًم عنك، وتدرك أيًضا أنك زائل من هذه احلياة، والكون باٍق 
وخالق الكون أبقى وأبقى، هذه حقيقة مستقرة وجوًدا وقدًرا ورضورة، وكل إنسان 
يؤمن هبا سواء نطق هبا أم كتبها يف عقله الباطني، فهي حقيقة ناصعة، ولكن هناك من 
يغري  فلن  يشاء،  ما  فليفعل  ا،  فيها ظاهريًّ بإنكارها والتشكيك  نفسه  يكابر مع  يزال  ال 
من واقع الوجود شيًئا، فاهلل تعاىل هو اهلل الباقي سبحانه، وهو الغني عن كل خملوق قد 

خلقه بمشيئته وإرادته، وهو اهلل: )ک   گ  گ   گگ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  
ں  ( ]القصص: 88[.

*****

الإن�سان ظلوٌم جهوٌل

واملكابرة  والشكوك  التاريخ  عرب  ومآالته  الوجود  حول  احلادة  اجلدلية  هذه  كل 
والكفر واإلحلاد يف أمر اخللق وشأن اخلالق، يتوىل كربها هذا اإلنسان الظلوم اجلهول 
املجادل يف اهلل بغري علم، ليت شعري كيف تفكر أهيا اإلنسان املكابر، بعد أن عرفت 
الكوين، وكيف  حجمك وتارخيك وزمانك ومكانك وعمرك وحضارتك يف حميطك 
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ا للمناظرة الوجودية أمام من ليس كمثله يشء؟ ختيل مدى غرورك  جتعل من نفسك ندًّ
خمتلًطا  رفاًتا  لتنتهي  بالعني،  ُيرى  ال  منوي  حيوان  من  بدأت  القصري  بعمرك  وأنت 
بالرتاب بعد حلظات غري حمسوبة لقرصها يف مقياس الزمان الوجودي، ال متلك حتديد 
بدايتها وال هنايتها، بل كنت فيها مضيًعا لوقتك مهدًرا لطاقاتك غافاًل خصياًم مبينًا، ثم 
تريد خالل هذه اللحظة اخلاطفة من حياتك أن تغامر بعملك إىل قيام قيامتك، تريد أن 
تنازع مالك امللك احلي القيوم يف ملكه جاعاًل من نفسك حمور املعارف كلها، فتثبت 
وتنفي، وتنكر وتعرتف، يف حق اخلالق العظيم، وكأنك تناظر خملوًقا مثلك قابًعا يف قاعة 

حمارضة، أو منصة ملناظرة حتت سقف قاعة! 

سبحان اهلل! تذكر جيًدا أنه أنت الذي تدرك مقدار ضعفك عند حدوث املصائب 
والنوازل عليك، وحلظات احلوداث والوفيات املفاجئة لك، لقد بلغ بك الضعف أمام 
الزالزل  بذلك  وتقصد  القاهرة(  )القوى  اسم  عليها  أطلقت  أن  الكون  قوى  بعض 
منك  إقراًرا  األرض  سطح  من  قرشة  عىل  احلادثة  والفيضانات  واألعاصري  والرباكني 

)ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ         واعرتاًفا رصحًيا بعجزك أمامها! وما هي إال جنٌد من جنود ربك: 
]املدثر: 31[. لو تأملنا نزول املطر، وحدوث اجلفاف والفيضانات املهلكة والغرق،  ۉ( 
واألوبئة القاتلة، هل يمكن ألحد من اخللق مهام أويت من قوة أو علم أن يتحكم فيها؟ 
هل يستطيع أعلم العلامء أن يترصف يف فوارق الضغط اجلوي املنخفض واملرتفع، التي 
الذي هذا  باإلنسان  أيليق  بربك:  أو متتنع؟ قل يل  الرياح، وتنزل األمطار،  بسببها هتب 
شأنه وضعفه، سوى أن يبقى عبًدا ذلياًل سامًعا مطيًعا منصًتا منكرًسا ملن مقامه مقام الغني 
القوي القادر العال اخلالق ومن له الكربياء يف الساموات واألرض، يقول وقوله احلق كل 
احلق: )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ ۉ  ې ې  ې  ې( 

وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   )ې   ويقول:   ]51 ]الكهف: 

ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ( ]الزمر: 67[.

ا وعالنية،  لقد جرب األولون قبلك، وذهبوا إىل أبعد مما قد تذهب إليه أنت رسًّ
فعش  والتيه(،  )االضطراب  أو  واالستسالم(  )اإليامن  بّد  منه  ليس  مما  ا  بدًّ جيدوا  فلم 
ما شئت من حياة، وفكر كيفام شئت من أفكار سابًحا يف فضاء خياالتك بكل حرية، 
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وأقسم برب السامء واألرض لن تنعم بالراحة النفسية، والطمأنينة الوجودية، والتوازن 
الفكري، ما ل تضع نفسك يف املوضع الصحيح املفصل هلا وجوًدا وعدًما، وهو أنك 
عبد ضعيف ملعبود قوي يملك كل يشء وأنت ال متلك شيًئا، فتدرك متام اإلدراك يف 
أمام من  أقدر منك، وضعيف  هناية كل مطاف تسلكه، أنك خملوق حمتاج إىل من هو 
هو أقوى منك، وفقري أمام من هو أغنى منك، وناقص أمام الكامل املطلق، وكل من 
حاول اخلروج عرب التاريخ عن حجمه الطبيعي وفق هذا التصور احلتمي انتهى به األمر 
إىل ضياع وشتات، وكان الندم حليفه يف حلظة ال ترد وال تسرتجع، إهنا حلظة احلرسة 
عند فراق الدنيا عىل غري هدى وبصرية، تلك اللحظة التي يعرف فيها من كان منكًرا 
لربه احلقيقة التي نذكره هبا اآلن وهو يف حياته، فيظن أننا بذلك نتسوله شيًئا يتفضل به 

 علينا: )ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ (
]املؤمنون: 99- 100[ إنه موقف تذرف منه الدموع، وتقشعر له اجللود إذا علمنا باجلواب 

)  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې(  فقط:  أنه سيكون  مسبًقا 
وعليك  املستغاث،  وبك  املستعان،  وحدك  أنت  إنك  رباه،  يا  فاللهم،   ]100 ]املؤمنون: 

التكالن وال حول وال قوة إال بك، أحيينا مسلمني، وأمتنا مسلمني.

*****

الإن�سان واحلذر من املوت

اإلنسان يموت! أجل إنه يموت، والرفق يقتيض أن ختاطب األمة اإلنسان املكابر 
املجادل يف اهلل بغري حق، بكل مقدمة البيان املنطقية املمكنة براءًة للذمة وتلمًسا للحق، 
حاسمة  ونتائجها  منطقية  مقدمات  عدة  رفض  لو  حتى  اهلل  هيديه  أن  أمل  عىل  وذلك 
للحقيقة، ومع إرصاره عىل عناده نتجاوز كل ما سبق من مسلامت وحماوالت، وننتقل به 
إىل حتدٍّ من نوع خاص، لن يستطيع الفكاك منه وال جتاوزه، أال وهو رد املوت عن نفسه، 
أو عن أحبابه من والد وزوج وولد عند وقوعه، ال، ال نطلب منه رده، ندرك استحالة 
عن  واحدة  للحظة  ولو  يقدمه  أو  يؤجله،  أن  منه  نطلب  فقط  بل  فنعذره،  عليه  ذلك 
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موعده املقدر، هذا التحدي ليس من عندنا نحن البرش بل من ربنا رب البرش سبحانه: 
)ژ ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک گ( ]آل عمران: 168[.

تؤخر  قد  للمريض  الدعم  أجاًل! وأجهزة  يقدم  قد  املنتحر  إن  قائل:  يقول   وقد 
أجاًل! فنقول له: إن املنتحر املسكني إنام تقدم ألجل قد كتب عليه قبل وجوده، فقدره 
امليعاد  يف  نفسه  ليسلم  يسعى  فهو  السبب،  عن  النظر  بغض  اللحظة  تلك  يتجاوز  أال 
املحدد مسبًقا، وأجهزة املساندة الطبية تقدم املريض لكي خترج روحه يف أجله املحدد 
مسبًقا، الذي ال يسعه سبقه، وأمام هذا العجز املطلق لإلنسان من أن يتقدم أو يتأخر عن 
موعد خروج الروح: كيف ينظر إىل مقام من أرسل عليه املوت تلك اللحظة؟ أينكره؟ 

كل من زعم أنه يملك القوة واإلرادة أمام حلظة املوت، نقول له: انتظر إنا منتظرون! 

 ولكن مع توافر العقل واألهلية والتكليف أدعوك مهام كان إيامنك باخلالق إىل 
هم  كل  من  البال  خايل  مسرتخًيا  هنا  اجلس  نعم،  هنية،  فاجلس  ا،  جدًّ خاصة  مائدة 
يشغلك، واقرأ اآليات اآلتية قراءة من ليس له خيار إال القراءة، وهيئ نفسك لشكر 
من أنزهلا علينا وعليك، فأنت يف ملك اهلل وال مناص منه وال مهرب، وإن كنت ممن 
أيًضا، حتى وإن كنت  اآليات  فاقرأ  احلقيقة،  أنفسهم حرًجا من سامع هذه  جيدون يف 
أو يكون  الدواء الرضوري مستساًغا،  أن يكون  فليس من الرضورة  تتجرعها جترًعا، 
بموافقة املريض الذي من أجل شفائه ُجلب الدواء أصاًل، اقرأها وتدبرها يا عزيزي، ما 
دمت بحياتك وصحتك اجليدة قبل مرضك، ويف سعة من أمرك وفسحة يف أجلك قبل 
موتك، انطق هبا مؤمنًا قبل أن يتعفن لسانك هذا، فال تستطيع حراكه، وتتحلل شفتاك 
رفاًتا  بعدك  من  جيدك  أن  وقبل  هبام،  والنطق  فتحهام  تستطيع  فال  املحتوم،  املوت  بعد 
وعظاًما بالية ال حراك هبا وال حياة، اسمع جيًدا قول خالقك العظيم املترصف وحده 
يف ملكه يصف حالنا مجيًعا عند حضور األجل، وقرب خروج الروح، إهنا حلظة املوت 
الذي ينتظر كل خملوق، املوت الذي نفّر منه وسيالقينا، املوت الذي سيدركنا، وإن كنا يف 
بروج مشيدة، استحرض حلظة خروج الروح مجيع ما متلكه من حتدٍّ ومكابرة وعناد، كل 
ذلك سينحى جانًبا، وستستلمك سكرات املوت وحدها أمام الوالد والولد والطبيب 
والقريب ال يملكون فعل أي يشء عىل اإلطالق إال أن يستعدوا للنعي والبكاء، وهذا 
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دورهم يف مكاهنم عندك، إىل أن يأيت دورهم يف مكانك، وريب إهنا احلقيقة، واحلقيقة، 
واحلقيقة، فهل من مدكر يستعد هلا، قال تعاىل: )ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڍ   ڍ    ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ       ڃ   ڄ   ڄ  

ڌ  ڌ     ڎ    ڎ  ( ]الواقعة: 83- 87[ ال تعليق! 

*****

الوجود ثم اللحود فاليوم املوعود

اخلالق وحده هو الذي رسم خط السري الوجودي لإلنسان يف حياته وبعد مماته 
التي أمهها وجود الوجود  تقديًرا من اخلالق كام رسم خط هذا الوجود بكل تعقيداته 
نفسه من بدايته التي ال يعلمها إال هو وحتى هنايته التي ال يعلمها إال هو، وكل إنسان 
يستنفد مراحل عمره الطبيعية، فال يزيد، وال ينقص من عمره وأجله، مبتدًئا من ال يشء 
ينكر  ببطن األم، ثم إىل مولود ضعيف، فشباب فنضج فكهولة فموت، وال  إىل يشء 
ذلك أحد، فهل تستطيع أهيا اإلنسان، أن تروي لنا وتدّون مشاهداتك وأنت يف طريقك 
من رحم أمك نحو الوجود حتى أصبحت مميًزا جماداًل؟ أم أنك ل تكن حينها تعلم شيًئا 
عن هذه العوال املحيطة بك قبل أن تصبح قادًرا عىل التفكري فيها بعد أن مىض عليك 
عمر بعد والدتك؟ هذه اخللفية املعرفية لديك، ل تكن مرفقة معك يف ملف خالل تلك 
لتكتسبها،  احلواس  فيها  توظف  ل  إنك  أي  خاص،  رجعي  بأثر  اكتسبتها  بل  الرحلة، 
للوراء عقاًل  ترجع  أن  منها  واثًقا  لنفسك  لقد سمحت  فقط،  بالعقل  أدركتها  بل  أبًدا 
ا لتستوعب ما كان حيدث لك قبل وجودك، فتوصلت إىل نتيجة، وأيقنت متام  ال حسًّ
اليقني بصدق اخلرب، وهو أن والديك موجودان قبل خلقك، دون أن ترامها، فهل تشك 
يف ذلك؟ وأن املعارشة واجلامع قد حدث بينهام قبل خلقك، فهل تشك يف ذلك؟ وأن 
أمك محلتك وولدتك، وأنك ولدت كام يولد أي خملوق، وأمضيت سنتني من عمرك ال 
تدري عن يشء، فهل تشك يف ذلك؟ قطًعا ال! كل هذه احلوادث يقينيات مطلقة عندك 
اليوم عىل الرغم من أنك ل تشهدها، فكيف أصبحت عندك يقينية مطلقة؟ من الرضورة 

أن جتيب عن هذا السؤال بكل صدق أمام ذاتك عىل األقل! 
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لو سألك سائل عن أحوالك ما قبل والدتك وخروجك إىل عال الدنيا، سواء كنت 
تلك  الوالدة؟ كيف عملت  قبل  تستطيع نرش مذكرات حياتك  أم جماداًل، هل  فيها  مؤمنًا 
تارخيك  وبني  اآلن،  بحواسك  تعايشه  الذي  حارضك  بني  ا(  جدًّ )الفعالة  الفكرية  الوصلة 
ا أنك قد فكرت فيه،  التاريخ الذي سبق وجودك؟ ليس رسًّ الذي عشته بعقلك فقط قبل 
واستعنت  العقل وحده،  احلواس، وسبحت يف فضاء  بعيًدا عن  بأثر رجعي  واستحرضته 
فعلت  ِلَ  مطلًقا!  تصديًقا  صدقته  ثم  باخلرب،  عقلك  فأخربك  عقلية،  وأدلة  وبينات  بقرائن 
ا؛ ألن تصديق  ذلك واخلرب قد وصلك بالعقل فقط دون إعامل احلواس؟ واجلواب يسري جدًّ
اخلرب إذا جاء من مصدر موثوق، ال يشرتط فيه املشاهدة واملعايشة احلسية، سبحان اهلل! أيثق 
اإلنسان بعقله املخلوق كل هذه الثقة يف أمور صغرى، فيصدق خربه تصديًقا مطلًقا، وال يثق 
بعقله الذي يقوده بقوة إىل اإليامن بخالقه وخالق عقله؟ أتصدق خرب املخلوق عن ماضيك، 

وال تصدق خرب اخلالق عن ماضيك وحارضك ومستقبلك؟ ما لكم كيف حتكمون؟! 

 إنه من الطبيعي أن تصدق خرًبا بعقلك، وهذا هو اإلدراك العقيل الذي به حدثتنا 
حولك  مما  حتى  بل  أنت،  خيصك  فيام  فقط  ليس  تعايشه  ل  مما  التاريخ  به  حدثك  بام 
واخلالفة  مثاًل،  واإلغريق  الرومان  إمرباطورية  كأخبار  واملكان،  الزمان  تقلبات  من 
حضاراهتا  وعن  عنها  تصورك  وأكملت  فصدقته،  عنها  التاريخ  حدثك  اإلسالمية، 
آثاًرا تارخيية حمدودة من أعمدة ومنشآت متآكلة  ومنشآهتا ومدهنا ملجرد أنك وجدت 
عن الفرس والرومان، قيل لك إهنا ترجع إليهم، وهي ال تعكس اليوم سوى مؤرشات 
لبقايا خراب! وجمموعة مؤلفات زهيدة أغلبها يفتقر إىل املصداقية واحلياد تتحدث عن 
إيامًنا  تؤمن  وأصبحت  بذلك،  فاستأنست  الغابر!  الزمان  ذلك  عن  الصورة  من  جزء 
قاطًعا بوجود تلك احلضارات وغريها من حضارات األمم يف الصني والشام والعراق 
ومرص، لقد فعلت هذا بطريقة عفوية، وارحتت له راحة أبدية، دون أن يكون بمقدورك 
استخدام تلسكوب زماين معاكس لعجلة الزمان الدائرة بال توقف، بحيث تتجاوز فيه 
عقبات الزمان كلها لرتجع إىل الوراء، فرتى بأم عينيك ما جيب أن تصدقه عن ماٍض 
وأنت  والقر،  واحلر  والنهار  الليل  فيه  وتعاقب  األحداث،  فيه  وتقلبت  حدث،  قد 
حينها: )ھ ے ے( ]مريم: 9[ نعم، إنك ل تكن شيًئا بجميع معايري الزمان واملكان 
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والوجود، لكن اخلالق وحده قدر زمانك ومكانك وخلقك، وصورك بالصورة التي 
اختارها هو دون أي دور لك يف ذلك، وكتب حياتك ومماتك وأجلك دون أن يكون 
لك أي خيار أيًضا، وأخربك أخباًرا صحيحة تتقبلها العقول السليمة، فلم ال نصدقها؟ 

وال سيام أنه يرتتب عليها مصريك املستقبيل كله!

أما آن لك يا ابن آدم، أن تعرف نفسك حق املعرفة، وتنأى هبا عن هذا التناقض 
يف التفكري الذي ال تفسري له سوى اإلمعان يف املكابرة، وأن تتخلص من هذه )الغصة( 
الومهية التي ال مربر هلا البتة، كلام اعرتضك شيطان ليوسوس لك يف الغيب املستقبيل 
تذّكر تلك املرحلة املاضية )من وجودك( قبل حلظة الوالدة، فلن جترؤ عىل القول: إن 
بعد  للوجود  وإدراكك  وعيك  حلظة  من  وال  والدتك؟  يوم  من  فقط  ابتدأت  حياتك 
برًشا حتيا  أمك  إنكار وجودك يف بطن  أيًضا عىل  الوالدة، ولن جترؤ  سنوات عدة من 
يف  ما  شيًئا  كنت  أمك،  رحم  يف  البويضة  تلقيح  قبل  موجوًدا  كنت  لقد  بل  وتتحرك، 
صلب والدك وترائب أمك، ال بل كنت ضارًبا يف أعامق املايض بشكل ما ويف أصالب 
األجداد، ومن كانوا قبلهم! ولذلك أتيت إىل الوجود ولك نسب وحسب حترص عىل 
االنتساب إليه مفتخًرا، وال تقبل الطعن فيه أبًدا، فإذا كان األمر كذلك حادًثا وموجوًدا 
بغض النظر عن إدراكك له، فلامذا ال تؤمن بأن حياتك لن تنتهي بموتك هذا مثل ما 

أهنا ل تبدأ بوالدتك املدركة يف حينها أو بإدراكك هلا فيام بعد؟

 إن حقيقة البعث والنشور وكل ما يف اليوم املوعود من وعد ووعيد كلها أخبار 
غيبية وردتنا من احلي القيوم مبارشة عن طريق الوحي، وهو واجب التصديق وثابت 
بذاته وال عالقة لثبوت هذا اخلرب مطلًقا بمدى استيعاب البرش وتصديقهم له، إن مسألة 
املوت، وقد  بعد  بعثه  إعادة  أكرب من اجلدل حول  ذاهتا  الوجود بحد  إنسان يف  وجود 
تراب  من  آدم  خلق  فالذي  للعيان،  ماثلة  حقيقة  وأصبحت  الناس،  عقالء  استوعبها 
ا هبذه اهليكلية املختارة، قادر عىل النشأة األخرى، بل هي أهون عليه،  فأصبح برًشا سويًّ
احلقيقة  يلقون  يوم  هذا  زعمهم  ينفعهم  لن  الذين  الكافرون  إال  ذلك  غري  يزعم  وال 

الكربى ماثلة أمام أعينهم: )ے  ے    ۓ ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]التغابن: 7[. 
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درجة  لك  تكشف  ألهنا  طفولتك؛  قبل  ما  مرحلة  حول  معك  احلوار  سيتكرر 
الدنيا وأنت عاري  إىل  تتذكر صورتك حلظة قدومك  أن  تستطيع معه  التي ال  الضعف 
اجلسد مرختي العضالت، ال تقدر عىل إقامة رأسك عىل رقبتك الرخوة، وال متلك خدمة 
نفسك بيشء سنتني من عمرك عىل األقل، بل لقد كنت حينها خاضًعا كل اخلضوع ملن 
مقدرته عليك مطلقة، قدر أن يوجدك، فأوجدك كام يشاء يف هذا وال مشيئة لك، ولو شاء 
ملا أوجدك، وقدر أن يفصل تقاسيم جسمك كام ترى، ولو شاء الختار لك شكاًل آخر، 
وقدر أن يأخذك، وسيأخذك يف اللحظة التي قدرها هو باملوت املعلوم من قبله فقط، ال 

)ڇ  ڇ   من قبلك أنت ومن سواك من اخللق أمجعني، وهو وحده الذي قدر ذلك: 
ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   

ک  گ    گ  گ  گ( ]الواقعة: 60- 62[.

 أنت اآلن يف موضع التحدي املطلق مع كل ما حتمله من تفكري ومهوم وتصورات 
مرتاكمة عن الوجود، فهل كان بمقدورك اختيار اجليل الذي تريد أن تعيش معه؟ أو 
لون برشتك، أو َحَسِب والدك ووالدتك وَنَسبِهام؟ أو طولك وعرضك؟ أو أن تدفع 
العلم احلديث؟ أو أن تؤجل من  إليها  عن نفسك مرًضا سببه أصغر جرثومة توصل 
السياق  بأنك ال يشء يف هذا  ثانية واحدة؟ أجب اآلن! كي تتحقق  ساعة موتك ولو 
القدري العظيم، وأنك العبد أمام السيد، وأن ضعفك سيتجىل يف أقوى صوره عندما 
تتخطف خمالب القدر الفتاكة قريبك أو حبيبك، فرتاه مسجى جنازة أمامك ال متلك إال 
السباحة يف بحار أحزانك تتشكى، وتتبكى، وتتعزى طمًعا بالتخفيف فقط من املصيبة 
وليس ردها قطًعا، يلتف حولك املحبون للتضميد واملواساة والتسلية، دون أن يكون 

لك أو هلم أي أثر يف تأجيل املوت أو محاية ميتك منه.

 إنه العجز املطلق بأوضح صوره أمام تلك اللحظة الرهيبة التي يتجىل فيها جوهر 
اإلنسان عىل حقيقته، هذا هو أنت يا عزيزي، بصورتك احلقيقية أمام الوجود كله، كام 
ا  هو حالك وأنت تنظر إىل ميتك الذي كان قبل حلظات من عداد األحياء إنساًنا سويًّ
ينادى باسمه الذي أول ما ينفصل عنه بعد الروح، فيتحول اسمه إىل )اجلنازة( وعند 
الصالة فقط حيدد أذكر أم أنثى هبدف اختيار عبارات الدعاء فقط، ثم ينسى بعد ذلك! 
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إليه،  يشار  )قرًبا(  ليصبح  الوجود  ذلك  كل  خيتزل  بأن  الصاخب،  التاريخ  هذا  ينتهي 
رسعان ما ينسى من فيه، سينكشف ضعفك أكثر عندما تدرك مستيقنًا رغاًم عنك أنه 
له وحده ال  القدر  اختيار  إال  اللحظة  تلك  ميتك  تكون مكان  أن  بينك وبني  ما حال 
اختيارك، وأن تلك اللحظة قادمة إليك كام وصلته ال مفر منها وال مهرب، وعجزك 
املطلق يتجىل يف عدم معرفة ذلك التوقيت الذي ستكون فيه هدف سهام املنية القادم ال 
حمالة، ومن يملك ذلك كله؟ إنه القائل عن نفسه  يف كتابه وحق له أن يقول، وهو 

)ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   القول وقوله احلق كله:  أهل هلذا 
ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  

مب( ]لقامن: 34[.
اللحظة  استثناء،  دون  اخللق  من  حي  كل  يغشى  الذي  املوت  وقع  أعظم  ما   
العصيبة من حلظات جتيل احلق أمام اجلميع مؤمنهم وملحدهم، تلك اللحظة احلاسمة 
وأنت تتابع مراسم تشييع ميتك نحو قربه، تصيل عليه بيقني خمتلف عام كنت عليه قبل 
تلك الصالة، ال وقت عندك للوسوسة والشكوك أو للجدال االسرتخائي والفلسفة 
هنا! كيف  ما  لقد حدث لك يشء  والنشور،  والبعث  الوجود  واملراء حول  واهلرطقة 
سيكون األمر لو زادت اجلرعة قلياًل؟ لو قال لك أحد املشيعني: ماذا تقول عن رأي 
للتفكري  بيدك، فليس يف ذهنك أي فراغ شاغر  الوجود؟ لصفعته حينها  )أرسطو( يف 
يسري  جزء  أمام  تالشى  ذلك  كل  حبيبك،  منك  اختطف  الذي  املوت  وقع  سوى  فيام 
من احلقيقة الكربى، تكشفت لك بصمت رهيب لكنها خاطبتك بفصاحة ال نظري هلا، 
فكيف لو ظهرت لك احلقيقة كاملة، وانكشف لك ما وراء الغيب كله، أل تسمع من قبل 
هذا التحذير: )ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ( ]ق: 22[ 

)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   وكيف بك وأنت تواجه أول مراحل اآلخرة: 
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]احلج: 2[ واهلل وحده املستعان عىل حتمل أهوال ذلكم اليوم 
العصيب الذي وصفه بقوله: )ې  ې  ې   ې ى  ى   ائ  ائ( ]املزمل: 17[ 
وحينها يصبح اجلميع مرهونني بام قدموه يف الدنيا من إيامن يف زمن الفسحة واالختيار 
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واالبتالء، بينام: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  
ڄ       ڃ  ڃ( ]األنعام: 158[.

 وعندما يواجه اإلنسان تلك اللحظات العصيبة من حياته، سيتذكر خطورة هباء 
تلك اجلدليات واملامحكات واخلصومات يف الدنيا حول الوجود والقيامة واجلنة والنار! 
ملجرد أنه رأى املوت خيطف قريبه يف الدنيا، تالشى متاًما ذلك العناد واجلدال والبحبحة 
الفكرية والتجديف الغيبي وغريه من أوبئة الفراغ والرتف وهيمنة الغفلة، وساد املوقف 
يف تلك اللحظة يقنٌي عجيب ال تدري كيف تسلل إليك، لكنه احلق كل احلق، واليقني 
ذلك  يأتيك  بعبادته، حتى  أمرك خالقك  قد  أمرك  من  وأنت يف سعة  الذي  اليقني  كل 
اليقني النهائي، فكيف سيكون األمر لو اطلع اإلنسان عىل أحوال ما بعد املوت من برزخ 
وبعث ونشور وجنة ونار، هل سيكون للوسوسة والشكوك مكان؟ ال، واهلل، وهكذا 
يبقى املوت هو املحك احلقيقي الفعال الذي يكشف ضعفك املطلق أمام الوجود كله، 

تستقبله مكرًها، ولكن هبلع اإلنسان الذي ُخلق به: )چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ( ]املعارج: 19- 22[.

*****

الإن�سان واملعرفة الوجودية 

ا، فهو  عالقة علم اإلنسان الرتاكمي بالزمان املايض واحلارض واملستقبل غريبة جدًّ
يكتسب معرفة تراكمية عام حوله مع مرور الزمن، وكل جيل يتسّلم الراية العلمية ممن 
سبقه، وكل علم وصل أو يصل أو سيصل إليه مستقباًل ال يشكل قطرة يف بحر املعرفة 
الكونية التي ال حييط هبا إال خالقها، وال يمكن للعقل البرشي تصورها، والتي ل خُيلق 
اإلنسان أصاًل لكي حييط هبا مهام أطلق العنان خلياله، أما مقدار املعرفة الكونية يف ميزان 
علم اخلالق، وهل هناك )أكوان( و)وجودات( أخرى، وهل هلا حد أم ال حد هلا، فهذا 
ما ال يمكن اخلوض فيه الستحالة الوصول إىل يشء، وكلام أدرك اإلنسان عظمة معرفته 

بالوجود، آمن بعظمة موجد الوجود، وهلذا جاءت نصوص التدبر والتفكر والتذكري.
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 التحدي ال يزال قائاًم حتى لو استطعت ـ فرًضا - أن حتيط علاًم بجميع تفاصيل 
الكون من كواكب ونجوم وجمرات وأقامر وفراغ وأحياء وبحار وأهنار، ستبقى ذا علم 
ا؛ ألنك لن تدرك ما وراء هذا: )ٻ  پ( ]النبأ: 2[ وسعة معرفتك  قليل، وقليل جدًّ
بكل ما تستطيعه من وسائل وقدرة تفكري وأفق معريف، لن تتجاوز حيًزا حمدًدا ونطاًقا 
مغلًقا، وستبقى العاجز دائاًم وأبًدا، وهذا خيارك الوحيد يا ابن آدم، وإن كان لديك خيار 
آخر فتقدم به هذه اللحظة، والنتيجة قد حسمت مسبًقا، وهي أنك لن تستطيع فهم ما 
المتحان  الروضة(  )أطفال  تقديم  تسطيع  ال  أنك  احلال  هو  كام  متاًما،  لفهمه  ختلق  ل 
تستطيع دعوة  اجلامعة! وال  بعد  ملا  النووية(  )الفيزياء  املاجستري يف  الفيزياء يف مرحلة 
البرش، وال تستطيع  النووية مع  )النمل( إىل حوار يف مؤمتر عاملي حول نزع األسلحة 
ل  ببساطة  ألهنا  )بعوضة(!  ظهر  عىل  لتنقلهم  )طائرة(  متن  عىل  الركاب  مئات  حتويل 
ُيعّد ذكر هذه األشياء يف مجلة واحدة ألي  ختلق هلذا، وليس هناك جمال للمقاربة، بل 
غرض كان مثار صدمة واستغراب لكل ذي لب، ولكن إيرادها فرًضا جدليًّا بعد أن 

متادي اإلنسان يف ارتقائه مرتقيات معرفية أغرب منها.

الوجود  عن  وفلسفته  بجداله  اإلنسان  ارتقى  حني  األخرى  احلقيقة  هي  وتلك 
برًشا  بوصفنا  فنحن  فيه،  التفكري  بمقدوره  يكون  ولن  أيًضا،  له  خيلق  ل  صعًبا  مرتقى 
يف أدنى درجات سلم املعارف الكونية حتى لو أوىص بعضنا بعًضا بمواصلة البحث 
واللهث وراء النصوص لصعود سلم املعرفة عرب األجيال املتعاقبة، ومهام أوتينا من علم 
ال تكاد حركتنا عىل هذا السلم تظهر ما يستحيل معه صعودنا إىل درجاته الدنيا، فكيف 
باحللم للوصول إىل قمته؟، ولن نصل إىل درجات أعىل ولو من سلم املعرفة الكونية 
الذي فقط  الغيب  بام هو فوق ذلك من عال  الدنيا، فكيف  الطويل وفق قوانني احلياة 
ومشاهد  ومعطيات  أبعاد  أمام  وأصبحنا  الكون،  قوانني  تغريت  إذا  بعد  فيام  سندركه 
القرآن:  الذي جاء خربه يف  اليوم اآلخر  الدنيا وذلك  ألفناه يف حياتنا  ختتلف متاًما عام 

)ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ( ]إبراهيم: 48[. 
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ليس ازدراًء وال احتقاًرا لك أهيا اإلنسان، أن يقول لك لسان العقل إنك: )ال يشء 
يف عال الوجود املعريف(، وحتى إن كرمك اخلالق عىل خلقه، فإنك ال تستطيع أن تصبح 
شيًئا عظياًم، فأنت لست فقط ال يشء يف وضعك الطبيعي، بل تصل مع الكفر واإلحلاد 
باإليامن  تقويم  أحسن  مقام  يف  تبقى  بينام  السافلني،  أسفل  إىل  بل  سفىل،  وضعية  إىل 

والعمل الصالح فقط: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڦ  ڦ( ]التني: 5- 6[ وعىل الرغم من وجودك العابر الذي يكاد يصل إىل حال غري 
العقيل واألخالقي والوجداين تسمو عىل مملكة  باملعيار  املوجود زماًنا ومكاًنا، ستبقى 
العقل كنت  بإدراكك املعقوالت والكليات، وهبذا  احليوان؛ ألنك خملوق متميز عنها 
ممن فاز باالستخالف يف األرض وعامرهتا إذا غلبت ناموس اخلري عىل ناموس الرش، 

واإليامن عىل الكفر، ال ليشء إال ألنك عاقل.

 إًذا أنت إنسان متيزت بعقلك املنري، هذا العقل الذي ال تشك حلظة يف وجوده، 
أن  تقبل  اإليامن، وال  به حق  تؤمن  بعينك!  تراه  أن  بوجوده دون  تام  يقني  وأنت عىل 
يشكك أحد يف وجود عقلك، ولو فعل ذلك أحد لربام قاتلته من شدة غضبك لنفيه 
إطالع  تستطيع  أو  تراه،  أن  أنك عاقل متلك عقاًل موجوًدا دون  ملا هو موجود، وهو 
خصمك عليه إلثبات وجوده، فلامذا تبخل عىل نفسك إيامهنا بكل ما هو غري حمسوس 
تقف  أال  العقل  هبذا  منك  املنتظر  عقلك،  من  وأبقى  أثبت  هو  ومما  العقل،  يدركه  مما 
عند املحسوسات التي يقف عندها غريك من الكائنات، بل تتجاوزها به إىل أن تصل 
إىل التصديق بام ال يمكن إحساسه باحلواس، وال إدراكه بالعقل، وإنام يدرك بنواميس 
التكليف جمتمعة كالعقل والوجدان واالستنتاج واالستقراء والفطرة، وأيًضا ال تقف 
دون  السامء،  أثبته وحي  معتقد صحيح  بكل  املطلق  اإليامن  إىل  أيًضا  تتجاوزه  بل  هنا 
العقل  فأنت هبذا  والتصورات، ولذلك  واملعقوالت  للمحسوسات  حاجة إلخضاعه 
املوجود حمل خطاب الوحي الذي أخربك عن اآلخرة غيًبا، وطلب منك اإليامن هبا دون 

أن تراها، ووعدك باألجر العظيم عىل ذلك.

*****
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الإن�سان يكت�سف الأ�سياء ول ُيوِجدها

املوجودات  عال  عن  خيتلف  عال  اإلنسان  تفكري  يف  واملعدومات  املوجودات 
واملعدومات احلقيقية يف الكون، هناك معدومات كثرية عند اإلنسان يف املايض أصبحت 
موجودات يف عرصه احلارض، ومعدومات ال حتىص عند أسالفنا أصبحت موجودات 
عند خلفهم، مثل )الفريوسات والبكترييا وأنواع األشعة وأطواهلا املوجية والعديد من 
باليني  كانت عدًما عند  والنيازك والشهب...(،  والسدم  والنجوم  الكواكب واألقامر 
البرش فيام مىض ملجرد أهنا ليست يف تصوراهتم وخياالهتم، فأصبحت اليوم بالنسبة إلينا 
وجوًدا ال شك فيه ونحن خلفهم من بعدهم، وجوًدا كان غائًبا عن اإلدراك البرشي 
املحدود، فاكتشفه اإلنسان، فأصبح يف ميزانه وجوًدا، بينام هو موجود أصاًل قبل خلق 
يكتشفه،  أن  قبل  اإلنسان  عقل  يف  إال  وزمان،  مكان  كل  يف  موجود  إنه  أي  اإلنسان، 
فيتحول عنده من عدٍم جمهول إىل وجوٍد معلوم من منظوره هو فقط، ولو ملكنا قدرات 
خارقة للمألوف، ونظرنا من خالل هذه البوابة السحرية من عال الغيبات، كم سيكون 
هناك من العوال العجيبة واملوجودات الرهيبة األخرى التي ربام تسلسلت إىل هناية أو 

بال هناية، وهنا سنقف فجأة، وجيب أن نقف فوًرا مستسلمني هلل الذي: )ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ( ]النحل: 8[.

وشاغلته  األوىل،  قضيته  الوجود،  شأن  شغله  كام  أمر،  اإلنسان  تفكري  يشغل  ل   
دون  أرساره  وكشف  شفرته  لفك  البرشية  املحاوالت  آالف  جرت  ولقد  القدم،  منذ 
جدوى، ويف كل مرة حياول اإلنسان كرس هذا احلاجز املعريف يرجع إليه الفكر كام رجع 
إليه البرص، خاسًئا وهو حسري، إهنا القضية الصامتة املالزمة واملحرية لإلنسان يف أثناء 
حياته يف مجيع مراحل العمر، ولطاملا استوحش منها، وحاول اهلروب منها، ولكن إىل 
أين؟ لقد استنفد اإلنسان كل حماوالته بعيًدا عن الوحي، فلم جيد جواًبا، ولن جيد خرب 
تفاصيل هذا الوجود إال عند من أوجده فقط، وال نجد تفاصيل كينونة وأجزاء املركبة 
إال يف )كتالوج( مصنعها وبإذن وإخبار صانعها، فإذا ل نأخذ خرب الوحي مأخذ اجلد 
يف فهمنا للوجود، فسنكون يف فسطاط أهل الكالم التائهني عن كل حقيقة، واملعزولني 
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ومنطقيًّا  ا  ماديًّ تفسرًيا  الوجود  تفسري  طاقاهتم  بكل  حاولوا  والذين  الوحي  عن  متاًما 
مقنًعا، ففوجئوا بانقضاء آجاهلم وتتابع أجياهلم قبل أن خيرجوا منها بيشء.

*****

حمطات الأقدار اأكرب منك يا ابن اآدم

غاية اإلقرار بالواقعية واإلنصاف أن نفهم املعنى العميق هلذه اآلية: )ڤ  ڦ  
ڇ   چ   چ     چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ  
ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]يونس: 108[ إنه ال ارتباط مطلًقا بني حال اإلنسان 
فاألقدار  فقط،  نفسه  عىل  والرضر  بالنفع  يعود  فيام  إال  الوجود  بعد  وما  والوجود 
والنواميس الكونية ال تأبه بكل ما يتعلق باإلنسان وجوًدا وعدًما، إيامًنا وكفًرا، أريت 
كيف تعالت، وتعاظمت عليه، فكيف بتعايل من أوجدها، فهل فكرت يوًما يف أثر إيامنك 
من عدمه عىل الوجود واألقدار واحلوادث؟ بل هل وجودك وعدمك أصاًل يمثل شيًئا 
أو يؤثر يف جمريات هذا الكون؟ إن أثر اإلنسان يف هذا الوجود ال يزيد عىل حجمه فيه، 
عظائم  استيعاب  اإلنسان  عقل  عىل  يستحيل  وأنه  مذكوًرا،  شيًئا  يكن  ل  أنه  وحجمه 
املوجودات، وال حتى ختيلها، أرأيت كيف تعيش الصدمة املعلوماتية تلو الصدمة كلام 
اكتشفت زاوية صغرية من زوايا خبايا هذا الكون الفسيح، تراك بني احلني واآلخر تعلن 
عن اكتشاف كوكب أو قمر أو مذنب جهلته يف املايض، ووجدته اليوم، ثم تتبع ذلك 
بسيل من التفسريات املتعارضة واملتضاربة أحياًنا، وقد حيتاج األمر إىل وقت طويل لكي 
تستقر املناقشات عىل وضعية أو فرضية يتواىص عليها الباحثون يف النهاية بأهنا احلقيقة، 
ومثل ذلك نظرية نشوء الكون، نظرية االنفجار العظيم )Big Bang( التي أصبحت عرًفا 
ا عند عامة الفلكيني، بأن الكون قد نشأ بسببها، عىل الرغم من اخلالفات  حقيقيًّا مستقرًّ

العميقة حول صحة فرضيتها.

املعلومة،  بعينه، وكلام كربت عليه  ا بحجمه مهام كربعقله   واإلنسان صغري جدًّ
ما  غالًبا  التي  واستيعاهبا،  لتفسريها  واالحتامالت  والتوقعات  الفرضيات  يف  أغرق 
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تضعف صورة احلقيقة املستعصية عىل فهمه وخياله أصاًل، ولو نطقت عظائم املخلوقات 
يف الكون الستهزأت بشأن اإلنسان املغرور الذي يريد إخضاعها لعقله الصغري، وهو 
الضعيف الذي ال يتحمل إصابة حجر صغري يقع عىل حافة ظفر يده أو رجله، يرصخ 
منه باكًيا شاكًيا، بل تظلم الدنيا يف عينيه، ويقف ذهنه ملجرد أن شوكة صغرية تسللت 
املشرتي  أقامر  حركة  إخضاع  يدعي  أن  الرخاء  يف  غروره  يبلغ  بينام  وحلمه،  ظفره  بني 
وزحل، ال بل دوران املجرات ملوافقة عقله ومطابقة خياله، وهو القارص عن استيعاب 

ذلك كله بل عاجز عن فهم أمر الذبابة والبعوضة.

 فيا أهيا اإلنسان حتى وأنت مكرم غري حمتقر يف ميزان الوجود، فإن ضعفك مهام 
تلقاء نفسك، فضاًل عن  املطلقة من  أبًدا للوصول إىل احلقيقة  كان مقامك ال يؤهلك 
حماولة احتكار حق االمتياز عليها، فاألمر أكرب منك بدرجة تفوق كل تصور وتتجاوز 
الفراغ الذي تشغلها بقدر حجمك يف هذا الكون وبعدك  كل خيال، ستكون مساحة 
الزماين واملكاين، وسيكون نصيبك من احلقيقة بقدر هذا احليز فقط، لن تتوقف حركات 
الكون املعرفية والوجودية عند حمطتك الصغرية النائية أبًدا، ألنه ليس ثمة حمطة معتربة 
أصاًل باملعيار النسبي ملا حولك، أنت ضعيف بشهادة خالقك وهو أعلم بخلقه وأرحم 

هبم: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ( ]النساء: 28[. 

قد ال يروق لك أن تسمع أنك عىل هامش الوجود يف هذا الكون، فإن كنت يف 
شك من ذلك فاعرتض إن كنت متلك االعرتاض، افعل إن شئت! كال، فاملقام اإلهلي 
ا، وأكرب من كل كبري، وأعىل من كل عاٍل، لقد كان الوحي رصحًيا وواضًحا،  عظيم جدًّ
أبقى منهم حتى  أنفسهم، وأهنا  الرسل  أكرب حتى من  اهلل   القادمة من  الرسالة  بأن 

لو هلكوا، وتركوها خلفهم بني الناس: )ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  
ڑڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چ  
ک  ک  ک( ]آل عمران: 144[ ورسالة اخلالق خللقه لن تتوقف عند حال 

)ېئ   ېئ   فلله خلق آخرون وعباد مكرمون:  تولت، وأعرضت عنها،  بعينها  أمة 
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی( ]حممد: 38[ ولن تتوقف أيًضا عند حال أمة 
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)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   للوحي:  باهلل، وتنكرت  أخرى كفرت 
ائ( ]األنعام: 89[. 

وال  تنفع  ال  وحده  اإلنسان  بذات  مرتبطة  عينية  قضية  والكفر  اإليامن  ومسألة   
ترض إال صاحبها فقط، وهذا أيًضا حكم اهلل وال معقب حلكمه، وخلق الكون أكرب من 
للبرش  اعتبار  املؤجل دون  إىل أجلها  املقدرة  بنواميسه وأقداره  الناس وهو يسري  خلق 
وحياهتم، سواء عليهم آمنوا أم كفروا، وعليه فإن قضية اإليامن هي قضيتك أنت وحدك 
بالنسبة  فردية  نجاة  قضية  املعايري  مجيع  يف  ألهنا  وتداركها؛  هلا  فاستيقظ  اإلنسان،  أهيا 
أن  قبل  باإليامن، وأنقذها  بنفسك  فانُج  أنت،  املهم األول عندك هو  أن  إليك، واعلم 
تتطوع لغريك جتادله، وتبني له، امحِها من أخطار الكفر املستقبلية، واسأل نفسك ماذا 
أعددت للغد الذي ينتظرك، واستجب لنداء ربك الرمحن اخلبري بكل صغرية وكبرية من 

أمرك: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ   ( ]احلرش: 18[. 

*****



الوجود والوجود!
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الوجود والوجود!

 »إن أعظم معجزة عىل اإلطالق هي وجود هذا الوجود، وال يكاد يقرتب يشء 
من عظمة هذه املعجزة، إهنا أم املعجزات التي تشري حتاًم إىل يشٍء ما، أو أحٍد ما، فوق 
 )1()Eric Metaxas ميتاكساس  )إيرك  الدكتور  ختم  احلاسمة  العبارة  هبذه  يشء!«  كل 
األستاذ بجامعة براجر )Prager Unversity( بحثه اجلميل عن أشهر أقوال العلامء عن 
ا  وجود اهلل، وإذا كان اإلنسان حائًرا يف معرفة حقيقة وجوده الذي هو جزء يسري جدًّ
للوجود  تعريف  أفضل  إن  كله؟  الوجود  فهم  بمقدوره  سيكون  فكيف  الوجود،  من 
ا؛  هو ذلك التعريف الذي يستطيع أن يفهمه أواسط الناس إن ل نقل: بسطاؤهم فطريًّ
األمر،  تعقد  فلسفيًّا،  املصطلح  هذا  مضمون  تعريف  بمحاولة  تعمقت  كلام  ألنك 
خاص،  وتصور  تعريف  إىل  بذاهتا  هي  حتتاج  أخرى  معرفية  متاهات  عليك  وتفتقت 
والوجود هو ببساطة شديدة )عدم العدم!()2(، إذ ال يمكن تعريف العدم إال بالوجود 
بعد غيابه، وحتى العدم نفسه أصبح حمرًيا ألهل العقول واألفهام، فهل هو يشء أم ال 
يشء؟، فإذا ل يكن شيًئا فكيف عرفناه، وسميناه العدم؟! وإذا كان شيًئا فكيف نميز بينه 
وبني الوجود املتعارف عليه؟ وهل ممكن تصوره بمبادئ التصورات اخلمسة: )اجلنس 
والنوع والفصل والعرض اخلاص والعرض العام(، وهل له حد وجوهر؟)3( وهل كل 

1963م  عام  ولد  معارص  جامعي  وأستاذ  أمريكي  وباحث  مولف   Eric Metaxas 1( إيرك ميتاكساس(
العبارة  بتقديمها بنفسه وهذه  بالتوثيق املسموع واملرئي عن الوجود واإليامن باخلالق يقوم  له اهتاممات 
مقتبسة من مقطع له عىل موقع )اليوتيوب( أورد فيه عبارات مجيلة عن الرصاع بني املالحدة واملؤمنني 

بوجود اهلل.
)2( ذكر ابن حزم أن املعتزلة َيُعّدون )املعدومات( أشياء ) موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء 

الثاين، ص71(. 
الذي  الكيل  النوع: هو  منها لصدقه عليها وعىل غريها  أعم  الذي هو  املاهية  تعريفات اجلنس: هو جزء   )3(
هو متام ماهية أفراده الفصل: الصفة التي تفصل بني األجناس كالنطق املميز لإلنسان عن جنس احليوان 
العرض اخلاص: كيل خارج عن املاهية خمتص هبا كالضحك املميز بني الناس العرض العام: هو الكيل 
يتفق  وال  األشياء  منها  تتكون  التي  الدائمة  املادة  هو  واجلوهر:  ولغريها  هلا  الشامل  املاهية  عن  اخلارج 
الفالسفة عىل تعريف موحد هلذه األشياء: )تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، بريوت، لبنان( واحلد: 

هو الوصف املحيط بمعنى املوصوف املميز له عن غريه: )ابن حزم، املستصفى، اجلزء األول، ص12(.
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عدم عند اإلنسان يف املايض بقي عدًما يف احلارض، أم أصبح وجوًدا بعد اكتشافه، أم 
أثبت العلم أنه وجود، ولكنه من نوع آخر، وهل عدم اليشء يف ذهن اإلنسان يكون 

عدًما له يف الوجود؟

أمهها صورتان: وجود ظاهري ووجود حقيقي، ومن  متعددة  وللوجود صور   
وجمال  اإلنسان  تصورات  يف  فقط  موجود  الظاهري  الوجود  أن  الوجود  هذا  غرائب 
ما  وَيعّد  القارصة،  وتصوراته  عقله  ملعايري  احلقيقي  الوجود  خيضع  فتجده  إدراكه، 
خيرج عن ذلك إما منكًرا أو غري موجود، وهذا ما يدفعنا للقول: إن الوجود الظاهري 
)العريف( ال يعكس وجوًدا مطلًقا، فقد يعكس فناء لليشء مع بقاء دليل عليه، أال توجد 
ينقطع شعاعها بعد  فانية وخمتفية متاًما من السامء، لكننا ال نزال نراها، حيث ل  نجوم 
لبعدها عنا؟ لقد فنيت فلم يبَق إال شعاع يدل عىل وجودها يف املايض، والفناء ال يدل 
معايري  وفق  تستحدث  وال  تفنى،  ال  املادة  أن  حقيقة  إىل  توصل  العلم  بل  العدم  عىل 
الوجود الدنيوي، فاملادة كلها قد خلقت، وأودعت نظام الكون من أول حلظة الوجود 
الذي ال يعلم كيفية حدوثه إال خالقه، وكم من معدوم وفاٍن يف تصوراتنا هو يف احلقيقة 

موجود وباٍق يف عال الوجود، وما أوتينا من العلم إال قلياًل.

*****

ي�ستحيل )اخرتاق( امل�ستحيل 

 لقد ذهب الفالسفة إىل أقىص حد ممكن يف حماولة تفسري هذا الوجود، ول يوفروا 
شيًئا من العقل وال حتى من اجلنون واالحتامالت والتوقعات والتخرصات إال قالوه 
دون أن نلمس من أحدهم ثقة كاملة بام يطرح؛ لشعوره الذايت بقصوره عن ذلك، ول 
يصمد من تلك اآلراء إال ما كان متوافًقا مع الفطرة البرشية ومنسجاًم مع منطوق الوحي 
اإلهلي، ولقد خلصوا يف النهاية إىل تصنيٍف للوجود لعلهم من خالله يصلون إىل يشء 
مستحيل  أحوال:  ثالثة  بني  مرتدد  الوجود  إن  فقالوا:  التطبيق،  عند  ومفهوم  معقول 
خمتلفني  مكانني  يف  نفسه  اليشء  وجود  مثل  املستحيل:  فالوجود  وواجب،  وممكن 
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والوجود  والنور(،  )الظالم  نفسه  املكان  ونقيضه يف  اليشء  أو وجود  زمان واحد،  يف 
كانت  لو  أكون،  أال  يمكن  »كان  )بسكال(:  يقول  احلياة،  يف  اإلنسان  كوجود  املمكن 
واجب  كائن  من  بد  وال  الوجود،  واجب  كائنًا  فلست  حيًّا،  أولد  أن  قبل  ماتت  أمي 
الوجود يعتمد عليه وجودي، وهو اهلل«)1(، وكذا وجود العال كله ُيعّد وجوًدا ممكنًا، من 
حيث أوجده اخلالق، ولو شاء ملا أوجده، ومن أهم خصائص الوجود املمكن أنه حيتاج 
إىل مرجع )موجد( خيرجه من حيز اإلمكان قبل وجوده إىل حقيقة الوجود الفعيل بعد 
وجوده، وهذا املوجد ال يمكن أن يكون ممكن الوجود كاإلنسان والعال، وإال الحتاج 
ينتهي، واملنطق والعقل والواقعية  أمام تسلسل ال  أيًضا إىل من يوجده، وأصبحنا  هو 
تؤكد أنه ال بد ألي تسلسل بني علة ومعلول أن ينتهي عند حد معني، وهذا احلد هو 
بال علة توجده،  الوجود  بد من موجود واجب  إًذا ال  الذي عليه مدار احلديث كله، 
»إنني موجود،  بقوله:  ديكارت(  )رينيه  إليه  توصل  الذي  الواجب  الوجود  هو  وهذا 
ول أوجد نفيس، فمن أوجدين، ومن خلقني، إنني ل أخلق نفيس، فهذ اخلالق ال بد أن 

يكون )واجب الوجود(«)2(.

 وعندما قرر )ديكارت( التخيل عن كل يقني والبدء بالشك للوصول إىل اليقني، 
شك يف كل يشء حتى شك يف نفسه، فتوصل يف هناية األمر إىل حقيقة واحدة، وهي 
)أنه يشك(، ثم تورط يف أن يرتتب عليها يقني آخر، وهو أنه عاقل يفكر ألنه يشك، 
ثم ترتب عليها أنه موجود؛ ألنه يشك ويفكر بعقل، ثم ترتب عليها حقيقة رابعة أنه ل 
يوجد نفسه قطًعا، ول خيلق نفسه من عدم، فمن الذي أوجده من عدم؟ فقال: »ألين 
موجود، فال بد يل من خالق، وهذا اخلالق واجب الوجود، ال يفتقر إىل من يوجده، وال 
بد أن يتصف بكل صفات الكامل، وهذا اخلالق هو اهلل بارئ كل يشء«)3(، انظر كيف 
كل  من  به  حتيط  األقوى  باحلقيقة  فإذا  احلقيقة،  من  هارًبا  الشك  بحار  يف  بنفسه  ألقى 

)1(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص232. 
)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص232. 
)3(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص128. 
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جانب، وحتارصه بقوة، وتأخذ بتالبيبه نحو النور، وخيرج منها أكثر إيامًنا مما هرب منه، 
وقد ُأطلق عىل هذه احلالة التفكريية لديكارت الكوجيتو)1(. ووجد العال األسكتالندي 
أن  اإلنسان  )يتعذر عىل  فيقول:  اإليامنية،  احلقيقة  نفسه حماًطا هبذه  )كالفن()2(  اللورد 
يتصور بداية احلياة واستمرارها دون أن تكون هناك قوة خالقة مسيطرة، ولدينا براهني 

قاطعة وقوية عىل أن مجيع األشياء احلية تعتمد عىل خالق واحد أحدي أبدي()3(.

بعيًدا عن  الوجود  تفسري  عقبة  لتخطي  اإلنسان  كثرة حماوالت  من  الرغم  وعىل 
الوحي، إال أهنا يف هناية املطاف ل تصل إىل يشء يعتمد عليه باطمئنان، بل هناك اعرتاف 
رصيح من )ديكارت( برضوة الوحي لفهم الوحي، فيقول: »أقدر ديننا، لكن ما هو 
مؤكد هو أن طريق احلقيقة ليس مفتوًحا للجهلة أكثر من العلامء، وأن احلقائق الدينية 
املنزلة إلينا فوق طاقة عقولنا، وللنجاح يف اختبارها ال بد من طلب العون اإلهلي«)4(، 
فام إن تتبع مقاالت ومؤلفات املفكرين والفالسفة واألدباء يف رحلة خيال منطقي حول 
أحدهم  يضطر  حتى  أجزاؤها  وتتشتت  حباهلا،  ترختي  وتبدأ  إال  الوجود،  إىل  نظرهتم 
إىل الركون إىل أقرب مالذ توفيقي توافقي عام يتشبث به، وتشعر وكأنه وجد نفسه يف 
ورطة يريد اخلالص منها بأي طريقة تسد مسد هذا الفراغ املعريف الذي يواجهه كل من 
الذي بدأه  العناد والتحدي  السامء، فال يمكنه احلفاظ عىل مستوى  أعرض عن وحي 

معك، عندما كان متحمًسا يريد جتلية احلقيقة وكشفها لإلدراك.

)1( الكوجيتو Cogeto هو مصطلح متداول عند الفالسفة لوصف املبدأ الذى انطلق منه )ديكارت( يف نظريته 
الفلسفية إلثبات احلقائق بالربهان وهو عبارة عن قضية منطقية ترمجتها بالعربية: »أنا أشك إًذا أنا موجود«.
)2( اللورد كالفن واسمه وليم تومسون William Thomson )1824- 1907م( املوافق )1239- 1325هـ( 
سميت  ولذلك  للامدة  حراري  انخفاض  أقىص  وهو  املطلق  الصفر  ومكتشف  احلديثة  الفيزياء  مؤسس 

وحدة قياس درجة احلرارة املطلقة باسمه )كالفن(:
(Encyclopaedia Britannica-William Thomson, Baron Kelvin, Harold I. Sharlin, Last Updated 112013-21-).

)3(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص427. 
)4( فلسفة الدين جمموعة من املؤلفني بإرشاف عيل عبود املحمداوي مقال )الفلسفة والدين( للكاتب: مارك 

أونغالري، ترمجة: نور الدين علوش، دار األمان، الرباط، الطبعة األوىل، 2012م، ص466. 
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)ديمقريطس  القديم  اليوناين  الفيلسوف  مع  املتقلب  املوقف  هذا  حدث  لقد   
األبديري()1(، الذي ُيعّد أول من قال: إن الوجود هو الذرات والفراغ واحلركة فقط، 
بدأ  وهكذا  والتامزج،  فالتشابك  التالقي  ثم  احلركة  دفعتها  العمياء)!(  الرضورة  وإن 
التفسري السطحي مستميًتا للوصول إىل يشء ما، ولكن تظهر  الوجود! هكذا يتكلف 
السليمة يف كل مرحلة، فالذي انربى له هو )أناكساغورس()2( الذي رد عليه  الفطرة 
بقوله: »من املستحيل عىل قوة عمياء أن تبدع هذا اجلامل والنظام، اللذين يتجليان يف هذا 
العال؛ ألن القوة العمياء ال تنتج إال الفوىض، فالذي حيرك املادة هو الرشيد احلكيم«، 
وهذه العبارة الفطرية من )أناكساغورس( دفعت أشهر الفالسفة )أرسطو()3( أن أثنى 
عليه قائاًل: »إنه الوحيد الذي احتفظ برشده أمام هذيان الفالسفة«)4(، فمن أين هلؤالء 
املعرتضني عىل )ديمقريطس( هذه النزعة الفطرية الصحيحة؟ ل يذكروا لنا أهنم تلقوها 
من رسول وال نبي؟! إهنا فطرة اهلل التي توىل سبحانه غرسها يف كينونة اإلنسان ومنه 

مبارشة دون واسطة من نبي مقرب وال ملك مرسل، قال تعاىل: )   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   

چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]األعراف: 172[.

*****

)1( ديموقريطس األبديري Democritus of Abdera )460 ق. م – 359 ق. م( فيلسوف يوناين وهو أكرب ممثل 
للمذهب الذري القديم وهو مؤسس نظرية اجلزء الذي ال يتجزأ وُيعّد أول عقل موسوعي بني اليونانيني 

وممثل الفلسفة يف عرص ما قبل سقراط: )معجم الفالسفة، طرابييش، مرجع سابق، ص307(.
)2( أنكساغوراس Anaxagoras )500 ق. م - 428 ق. م( من أكثر فالسفة اليونان أصالة وهو أول من فرس 
علميًّا ظاهرة الكسوف واخلسوف حوكم بالزندقة جلرأة نظرياته الكونية: )معجم الفالسفة، طرابييش، 

مرجع سابق، ص106(.
يوناين ولد يف مدينة أسطاغريا، وهو  فيلسوف  Aristoteles )384 ق. م - 322 ق. م(  )3( أرسطو طاليس 
أشهر فالسفة التاريخ اإلنساين، وهو مبتكر علم املنطق وصاحب لقب )املعلم األول(، ويعرف بفيلسوف 

األخالق واملنطق، وهو معلم اإلسكندر األكرب: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص98(. 
)4(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص33- 55. 
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اأ�سرار الوجود من اأمر اهلل

استسالم  ألنه  اإليامن؛  سوى  جتريبية،  قضية  أي  هنائي  بشكل  اإلنسان  حيسم  ل 
ذلك  سوى  ما  أما  للبرش،  املعريف  والرصيد  التجريبي  للعلم  خيضع  ال  مطلق  وتسليم 
فاملجال مفتوح للبحث والتطوير واملراجعة والنفي واإلثبات، ومن اخلطأ اعتقاد احلسم 
العلمي واملنطقي املجرد يف كل مسألة يف هذا الكون؛ ألن هذا مناٍف للحقيقة، فإذا كان 
االختالف يف نتائج املقدمات املنطقية النظرية امليرسة للمرء وارًدا لتفاوت األفهام وتباين 
املراحل التارخيية، فإنه حتى يف العلم التجريبي، أو ما يطلق عليه احلس املعريف التجريبي 
أيًضا خالفات ل توقف عجلة العلم والبحث واستثامر اإلجيابيات، بل وإثبات العجز 
عند حد معني من املعرفة، حقيقة واقعية ال ينقصها، وال ينقص علامَءها يشٌء، وإذا كان 
اإللكرتون من أصغر ما توصل إليه العلم يف العرص الراهن، فهل سأل أحدنا نفسه يوًما 

ممَّ يتكون هذا اجلسيم االفرتايض الذي ال يمكن رؤيته بأي وسيلة؟ 

فرضية  أصاًل  اإللكرتون  تنتهي؛ ألن  فالفرضيات ال  أحد،  عند  اإلجابة  لن جتد 
والنووية  والكيامئية  الفيزيائية  املعادالت  تطبيق  خالل  من  عمليًّا  إثباهتا  يتحقق  ل  لو 
من  نتمكن  حتى  مصدًقا  وجوده  يكن  ول  حقيقة،  اإللكرتون  وجود  كان  ملا  عليها، 
رؤيته بأي وسيلة، ومع هذا دخل يف املعادالت املتعددة بوصفه حقيقة مدركة عقاًل ال 
تقبل اجلدل العلمي، ويستحيل إدراكها حًسا ولو بأكفأ الواسطات العلمية يف الوقت 
الراهن، والدليل عىل صحة فرضية وجوده أن مجيع االتصاالت السلكية والالسلكية، 
والقنوات واألشعة والتصوير واملراسالت، واملفاعالت النووية كلها تقوم عىل نظرية 

وجود اإللكرتون، فهل انتفى وجوده أنه ل يدرك حسيًّا؟ كال. 

إننا نعتمد عىل اإللكرتون يف تقنية حياتنا كلها، وهو يقني مطلق عند من يدعون 
اإلحلاد مجيًعا، ولو طلبنا من أحدهم أن يثبت لنا وجوده حسيًّا ملا قدر عىل ذلك، ولو 
أنكره أحد، فطلبنا منه املغامرة بالبقاء داخل مفاعل نووي لكي يتأكد من عدم وجوده 
ألنه  منه؛  املنبثق  اإلشعاع  رضر  ومن  وجوده  من  ليقينه  يعقب؛  ول  مدبًرا  لوىل  هناك 
يؤمن إيامًنا مبارًشا بوجود هذا اإللكرتون ونشاطه وإشعاع الطاقة منه، وهذا أنموذج 
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املبارش، ومع هذا قد يأيت  مصغر ملا هو موجود مما ليس بمقدورنا إدراكه باإلحساس 
تتضح من خالله  فتًحا علميًّا جديًدا  لنا حسمه علميًّا،  يرتاءى  فيام  بعدنا من جيد  من 
الفيزياء األملاين  إليها عال  الوجود، إهنا ظاهرة علمية أشار  أكثر عن هذا  معال معرفية 
عندما وضع مبدأ )عدم اليقني( يف علم الفيزياء، الذي أصبح من  )فرينر هايزنربغ()1( 
أهم مبادئ الفيزياء احلديثة، والذي ينص عىل استحالة معرفة رسعة اإللكرتون وحتديد 
مكانه من قبل اإلنسان يف آن واحد، واقعيًّا: ليس أمامه إال نصف احلقيقة، إما أن يعرف 

الرسعة، أو حيدد املكان، وهنا تقف قدرة اإلنسان)2(.

هذه الشواهد العجيبة من أرسار هذا الوجود تعكس مدى حجم النكران الذي 
، كيف يليق بمن منحه  يرتكبه املخلوق الضعيف العاجز يف حق اخلالق القوي القادر 
اخلالق عقاًل أوصله إىل مثل هذه احلقائق املعرفية الدقيقة، وسخرها خلدمته ورفاهيته، 
احلقائق  هذه  موجد  أي  احلقيقة؟  هذه  من  أعظم  هو  ملا  ومتنكًرا  منكًرا  يكون  كيف 
وكاشفها ملعرفة اإلنسان: )ک  ک      گ    گ   ( ]عبس: 17[ ثم يكون اإلنسان بعدها أكثر 
يشء جداًل يف وجوده كله، ولئن تشعب العلم التجريبي يف تفاصيله، واختلف العلامء 
فيه، وتقبلوا ذلك، فإن الباحث يف علم الغيبيات ال يملك الدخول يف تفاصيلها جلهله 
ا وحسيًّا، فرتاه عادة يكتفي بمحاولة الربهنة املنطقية عىل إثبات الوجود  املطلق هبا ماديًّ
أو نفيه من خالل اللجوء إىل العقل املنفصل هنائيًّا عن أرسار الغيب املذكورة بالوحي 
املنزل، وهذا ورب السامء سيكون أشد اختالًفا وتشعًبا وشتاًتا ما ل هيتِد هبدي اخلالق 
الواصل إىل عباده من خالل نور الوحي، مفتاح األرسار كلها والتفسري األوحد لكل 

)1( فرينر هيزنربج Werner Heisenberg )1901- 1976م( املوافق )1319- 1396هـ( عال الفيزياء النظرية 
األملانى وُيعّد من أشهر علامء القرن العرشين ىف الفيزياء اجلسيمية والنووية لكن أعظم إسهاماته كانت 
العلم عىل رسوخ اإليامن: »إن اجلرعة األوىل من زجاج  التعمق يف  أثر  الكم يقول عن  تطوير ميكانيكا 
العلوم الطبيعية قد حتولك إىل ملحد ولكن يف اجلزء السفيل من الزجاج هناك )اهلل( هو يف انتظاركم!«، 
ومع حتفظنا عىل هذه العبارة غري الالئقة بحق اهلل تعاىل إال أن مقصوده احلث عىل تواصل البحث املعريف 
حتى نصل إىل احلقيقة إشارة إىل أن العلامء أكثر الناس معرفة باهلل: )املبادئ الفيزيائية لنظرية الكم، ڤرينر 
للرتمجة  عربية  كلامت  الشبكي،  حسن  حممد  وانتصارات  عبداملطلب  صربي  حممد  ترمجة:  هايزنربج، 

والنرش، الطبعة الثانية، 2011م(.
)2( كهنة اإلحلاد اجلديد، هيثم طلعت، )مرجع سابق(، ص118. 
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غموض غيبي وجودي يواجهه اإلنسان يف حياته، وهكذا يبقى الوحي شاخمًا باملعرفة 
الوجودية عىل الرغم من أنف املنكرين له، وهو الرساج املنري يف ظلامت اجلهل البرشي 
عىل الرغم من هذا االستكبار والعناد الذي يدفع املرء أحياًنا إىل اإلعراض عنه، ولكن 
فراغ  أمام  أمجعني  اخللق  فسيبقى  وإال  املطاف،  هناية  يف  إليه  اللجوء  من  له  مناص  ال 
العقول الذي ال ينتهي، وتضيع منهم الساعات واأليام واألسابيع والشهور والسنون 

واألعامر يف جدال متصل ال فائدة منه. 

*****

جدلية الإميان بوجود اهلل 

اإليامن بوجود اهلل تعاىل هو أكرب قضية تواجه الفكر البرشي يف الدنيا عىل اإلطالق، 
وهي أولوية فوق مجيع األديان والعبادات، وال يوجد عاقل قدياًم وال حديًثا إال وتناوهلا 
ا أو عالنية، أي إهنا قضية القضايا الوجودية، واإليامن بوجود اهلل هو اإليامن األول،  رسًّ
وهو مفتاح كل شفرة معرفية يف عال الكون، ودواء كل شك وجودي يف كل ملة ونحلة 
ومذهب عرب األجيال، وشفاء لكل صدر قلق مستوحش مما حوله يف الدنيا، وحل لكل 
حادثة  كل  واستيعاب  واألفهام،  العقول  عىل  وضبابية  غبش  لكل  وجالء  كوين،  لغز 
ىف الوجود، وتفسري لكل غموض وفهم جلميع مظاهر الزمان واملكان والقدر واحلياة 
واملوت والدنيا واآلخرة والوحي والبعث والنشور واجلنة والنار، وهو أصل السعادة 
احلقيقية والطمأنينة األبدية، وهذا يعني أن اإليامن بوجود اهلل هو رس التوازن النفيس 
والدنيا  والعدم،  والوجود  واملستقبل،  واملايض  واألموات،  األحياء  بني  الوجودي 
واآلخرة، وهو األصل األكرب واألول واألهم من كل جدلية منطقية أو فلسفة قائمة، 
وهو مفتاح السالمة يف احلياة وبعد املامت، واألمن من األهوال مهام تعاظمت بغض 
النظر عن زماهنا ومكاهنا، يبدأ هذا اإليامن من أصل الفطرة التي نشأ عليها كل إنسان 
بال استثناء، ثم يرتجم إىل سلوك وتعامالت بني الناس وعبادات وفق إرشادات الوحي، 
به  لينتهي  الطويلة  الوجودية  مسريته  عرب  اإلنسان  بعدها  ينتقل  خري  بخامتة  ينتهي  ثم 

ۓ   ۓ   ے    ے   )ھ   املطمئنة:  اآلمنة  احلميدة  اخلامتة  هبذه  املطاف 
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ائ  ( ]الزخرف: 69- 71[. 

النتيجة  لقبول  التام  االستعداد  هي  اهلل،  بوجود  اإليامن  نحو  خطوة  أهم  إن 
)الوحيدة( الثابتة بذاهتا قبل قبول العقل البرشي هبا، والتخلص من كل وقفة أو غصة 
أو تردد ال مربر له، إذ ال فائدة من السري يف طريق قد تم حتديد املوقف السلبي اجلاف 
منه مسبًقا، عالج هذه )الغصة الفكرية( الداخلية التي تكاد تكتم أنفاسك إن كنت ممن 
يرتدد يف التسليم املطلق باإليامن بوجود اهلل، ختلص من هذا املانع الومهي اخلطري الذي 
املؤمنني  األرض  كوكب  سكان  من   %95 عىل  يزيد  ما  إىل  االنضامم  وبني  بينك  حيول 
بوجود اهلل، وإال فعليك أن تتنحى جانًبا، هذا إن استطعت أن خترج من ملك اهلل املحيط 
بك من كل جهة، تذكر أنه من اخلطأ أن حيرص اإلنسان العلم واملعرفة الفسيحة داخل 
قدرته عىل التصور واخليال الضيق، فالوجود ال يثبت باملعقوالت البرشية وحدها، التي 
هي جزء من الوجود أصاًل، إذ يوجد كثري من املوجودات التي ل تعقل، ول تتصور من 
قبل أحد، بل حتى ل يتخيلها اإلنسان نفسه، يقول الفيلسوف األملاين )اليبنز()1(: »إذا 
كانت عقولكم ال يمكن أن تتصور هذا اإلله، فال يلزم من ذلك عدم وجوده، إذ إن 
كثرًيا من احلقائق ل تتمكنوا من تصورها حق التصور، وتكون يف احلقيقة موجودة«)2(، 
يتصور  أن  لإلنسان  يمكن  ال  الذي  املوجود  بأنه  اهلل  نفهم  »نحن  )أنسلم()3(:  ويقول 
أعظم منه«، ثم يستدرك بعد أن تصور أن تصور اإلنسان حمدود، فيوضح أن وجوده ال 

)1056-1128هـ(  املوافق  )1646م-1716م(   Gottfried Wilhelm von Leibniz ليبنتز  جوتفريد   )1(
باملونادات وَيعّد  ليبنتز اجلواهر  فيلسوف أملاين كان والده حمامًيا ويعمل أستاًذا لفلسفة األخالق يصف 
العال مكوًنا من عدد غري متناٍه من املونادات وَيعّد أسمى موناد هو )اهلل( اخلالق جلميع املونادات وهو أزيل 
وحكيم بصورة مطلقة: )تاريخ الفلسفة احلديثة، ويلم رايت، ترمجة: حممود سيد أمحد، تقديم ومرجعة: 

إمام عبدالفتاح إمام، التنوير للطباعة والنرش، الطبعة األوىل، 2010م، بريوت، لبنان، ص131(.
)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص208. 

فالسفة  أبرز  من  إيطايل  فيلسوف  502هـ(   -424( املوافق  1109م(   -1033(  St. Anselme أنسلم   )3(
)مرجع  بدوي،  الفلسفة،  )موسوعة  اهلل:  وجود  إلثبات  الوجودية  احلجة  وصاحب  الوسطى  العصور 

سابق(، اجلزء األول، ص233(.
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يقترص عىل تصورنا، بل يوجد يف الواقع احلقيقي، ولكي يكون األعظم، فال بد أن يكون 
موجوًدا؛ ألن الوجود بذاته كامل)1(.

ال بد من تنظيف الطريق املؤدي إىل اإليامن الصحيح من كل عائق، ومن الطبيعي 
تشخصها  أن  إىل  اهلل-  بوجود  اإليامن  قضية  مع  مشكلة  لديك  كان  -إن  أدعوك  أن 
تشخيًصا دقيًقا، وأن تكون رصحًيا مع ذاتك، ليتبني لك: هل كانت جمرد تقليد للتائهني 
ممن سبقوك تظن أهنم عىل بصرية؟ أم أهنا إشكالية داخلية ذاتية حتتاج إىل عالج بالنور 
املبني؟ أم أنك عىل يقني بوجود اهلل مع قلق محيد ال حتتاج معه إال إىل املجاهدة للثبات 
عليه؟ ومهام تكن حقيقة تلك املشكلة وحجمها، فإنه يبقى اإليامن بوجود اهلل هو اخليار 
الذي ال خيار بعده بل ال خيار معه، فأنت قادم إىل اهلل ال حمالة، وعليك االستعداد، 
وملن لديه أي شائبة يف هذا األمر، فلينصت إىل فطرته التي سترصخ من داخله مهام كابر 
قائلًة له: ويلك آمن إن وعد اهلل حق، دون أن تلتفت إىل أي يشء مما قد يكون عائًقا لك 
باهلل كل هذه  اإليامن  يكون يف  أن  العجب  ليعجب كل  العاقل  باهلل، وإن  اإليامن  دون 
يتلكأ  ثم جتد من  املامت،  احلياة وبعد  املعرفية واخلريات واألمان والطمأنينة يف  املنافع 
أو يرتدد أو يستنكف أن يكون عبًدا هلل، فيحرم نفسه هذا النعيم العظيم، ويلزم نفسه 
دوائر الشقاء والشك والتيه والقلق الدائم، وهو أينام حترك أو سكن، فهو ضمن ملك 

اهلل الذي ال مفر منه وال مهرب لإلنسان عنه آمن به، أم ل يؤمن.

والتفكر  واحلسية  العقلية  باملقاييس  اخلالق  وجود  شأن  من  االقرتاب  جمرد  إن 
االستيعاب، بحيث  العقول وعجز يف  إىل شلل يف  فقط  مغامرة خارسة ستؤدي  بذاته 
يتوقف كل يشء لديك أهيا اإلنسان، ويكون املخرج الوحيد هو أن تستسلم أهيا العبد، 
مهام  النتيجة  هذه  إىل  وستصل  العظيم،  اخلالق  صفات  إحدى  هي  التي  املطلقة  للقوة 
كان مستوى تفكريك وحدة ذكائك، ومهام سلكت من طرق للوصول إليها، ستستسلم 
لسيدك ال مناص من ذلك، وسيصبح جمرد تفكريك يف السؤال )َمن خلق اهلل؟( تفكرًيا 
ا وعالنية، ال ترتدد  ا، اطرح هذا السؤال رسًّ ا، ومستحياًل جدًّ ا، ومستعصًيا جدًّ غبيًّا جدًّ
أبًدا، افعل ما بوسعك فعله، ليس أمامك إال االصطدام بصخرة احلقيقة، وهي العجز 

)1( الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص251. 
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التام باألمس واليوم وغًدا، منذ األزل وحتى األبد، ومستقباًل سيبقى التحدي فيه قائاًم، 
هنا طبًعا تقف، ويرتد إليك عقلك عاجًزا، كام ارتد إليك برصك من قبل خاسًئا وهو 
أن  جيب  فقط  وهنا   ، العليم  للخالق  املطلق  واالستسالم  احلق  اإليامن  إنه  حسري، 

. تنتهي كام أمرك سيد املؤمنني 

مسلمة  اخلالق  بوجود  اإليامن  املبني،  احلق  هو  وهذا  الكربى،  احلقيقة  هي  هذه   
املعارف  توازن  أجل  من  خملوق  كل  من  اختاذه  جيب  حازم  وموقف  كونية  وجودية 
الوجودية كلها يف احلياة وبعد املامت، إذ ال يتصور وجود دون موجد عىل اإلطالق، 
إال وجود من ال موجد له، وهو اخلالق األول املتصف بصفات الكامل التي هييمن هبا 
عىل كل يشء، وال يوجد موجد هلذا الوجود غريه، هذه هي سبيل املؤمنني يف اإليامن، 
وكل ادعاءات التهرب عن هذه احلقيقة عبثية فاشلة، وأي إنسان ل يعجبه هذا املوقف 
فعليه أن ينسحب من املشهد إن استطاع، وليخرت له عامَلًا آخر يعيش فيه، غري عال اهلل، 
وليبحث عمن يؤويه، وحيميك إن استطاع إىل ذلك سبيال؟ قطًعا ال مفر له وال مهرب 
 ]8 ]العلق:   ) ڻ  ں  ں  )ڱ  فـقال:  وقدر،  خالقه  حكم  الذي  الكوين  املجال  هذا  من 
)ىث  يث   حج  مج( ]النجم: 42[ تذكر جيًدا أهيا اإلنسان، أنك خملوق مدرج يف ملك 
بفقدانه،  باإليامن ووحشتك  امللك، حمصور داخل هيمنته وسلطانه، طمأنينتك  مالك 
وهذه الوحشة نوع من اليقني القوي ملا ستواجهه من تبعات لو فقدت اإليامن، إذ لو ل 
تكن متأكًدا مما سيواجهك ملا تغشاك هذا الرعب من فقدان اإليامن، وكأنك تقر بكل 

)   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   القائل:  متاًما هلل  أنك خاضع  جوارحك 
ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ( ]آل عمران: 83[.

 أنصت جيًدا ـ يا رعاك اهلل - لن تأمن من وحشة الوجود املحدقة بك إال بالفرار 
لك  توسوس  قد  إىل من  الفرار  إنه  واحد،  واحد، وخمرج  منفذ  واحد، ونحو  اجتاه  يف 
نفسك أحياًنا بإنكار وجوده، بينام حييط بك الرعب والوحشة من كل جانب من دونه، 
له، قال تعاىل  العرض اآلمن منه وحده ال رشيك  بقبول هذا  وال منجى لك منها إال 

منادًيا بني آدم: )ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ   حج  مج  جح  مح  جخ   
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ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]الذاريات: 50- 58[. 

 تلك هي احلقيقة، التي من أجلها خلق اإلنسان، ونزل الوحي، وأرسل الرسل، 
وحقيقة  واحد  حمور  حول  يدور  كله  فاألمر  والنار،  اجلنة  وخلقت  الرصاط،  ونصب 
راسخة، ليس بالرضورة أن يقبلها العقل بالربهان، لكن يستحيل عليه جتاهلها بالفطرة 
والوجدان، حقيقة ال تتأثر بإنكار املنكرين وال جحود اجلاحدين، كانت وال تزال باقية 
حتدت، وتتحدى، وستتحدى كل من أنكرها، وهي أن اهلل موجود وجوًدا مطلًقا ال نعلم 
عنه إال بام علمنا هو سبحانه، عىل الرغم من أنوف العقول املنكرة والقلوب اجلاحدة، 
وأنه ال أعىل وال أسمى وال أجل منه سبحانه، وله الكامل املطلق، كفى هتاوًنا هبذا األمر 
العظيم، ولتوقف النفوس العابثة عند حدها الذي ال قدرة هلا بام بعده، إن سلسلة علل 
املوجودات )أي إن لكل موجود موجًدا(، مهام طالت ال بد أن تصل إىل هنايتها عند 
الوصول إىل وجود موجد ال موجد له، وألن هذا املوجد حييط باملوجودات، وال حتيط 
به، فهو اهلل وحده ال رشيك له يف ملكوته وجربوته، وهو اهلل اخلالق البارئ  الذي: 
)ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]األنعام: 103[ فهذا هو 
التبعات،  احلق من ربنا، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر! ولكن عليه أن يتحمل 

فأمامه اجلنة والنار، قد جاءه البشري باألوىل والنذير من الثانية.

نحن هنا أمام تقرير حقيقة وواقع يفرض نفسه، ولسنا أمام تنظري أو تربير عاطفي 
الناس وسعادهتم يف  أثره يف نفسيات  الذي ترى عظمته وعظيم  جمرد، إن هذا اإليامن 
الدنيا، ليس بشعارات جوفاء وال طالسم وأهازيج وترانيم معقدة يستعيص األخذ هبا، 
ا مطبوًعا عىل ورق يرتك لتآكل السنني والبىل، ثم يتالشى وينسى، ولكنه وإن  وليس نصًّ
كان من أعامل القلوب التي ال حتتاج إىل جهد وعناء أساًسا إال أنه قضية حيوية حتتاج 
ومواصلة  والتحصني  التذكري  خالل  من  متواصلة  يقظة  ورعاية  دائم،  استحضار  إىل 
هذا  يستمر  بحيث  ثانًيا،  باخلالق  القلب  ربط  ثم  أواًل،  اإليامن  من  بد  فال  العبادات، 
الدنيا، وهذا هو  احلياة  االبتالء واالمتحان يف  يمكن طيلة مرحلة  ما  بأقوى  االرتباط 
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ا للروح، كام أن  رس وجود العبادات اليومية والشهرية والسنوية وتكرارها غذاء رضوريًّ
الطعام والرشاب غذاء للجسد.

وألمهية بقاء هذا اإليامن حتت العناية والرعاية الدائمة، نجد الوحي يدعو الناس 
دائاًم إىل مواصلة النظر والتأمل يف ثالثة مصادر أساسية: أوهلا، كتاب اهلل املنظور )الكون( 
وثانيها، كتابه املسطور )القرآن(، وما تنزل به الروح األمني عىل الرسل واألنبياء عليهم 
السالم أمجعني وثالثها، االستئناس )بالفطرة( التي يولد عليها كل مولود، هكذا جيب 
أن يتأسس اإليامن باهلل، وهكذا جيب أن تكون رعايته دائمة متواصلة بال انقطاع، علاًم 
أمر  وقد  اهلل،  بوجود  األكرب  اإليامن  من  فرع  أصاًل  ذلك هو  إىل  دعا  الذي  الوحي  أن 
اإليامن  وهبذا  الرصيح،  النص  ملساندة  والتدبر  والتفكر  الكونية  اآليات  إىل  بالرجوع 
الرزق  استيفاء  مرحلة  حتى  حياته  يف  مفتوحة  بسعادة  حييا  أن  املرء  يستطيع  الفطري 

واكتامل األجل يف الدنيا ليعرب منها إىل اآلخرة الباقية.

*****

كل موجود يعظم موجده

ما أعظم هذا الوجود، وما أغرب أرساره وتعقيداته!، وهذه هي احلياة يف حقيقتها، 
سيبقى اإلنسان باحًثا والهًثا وراء سرب الغيبيات املعجزة لتفكريه، كل جيل يسلم الراية 
ملن بعده، ولن يكون األول وال اآلخر ممن فكر وتفكر يف أمور علم الغيب مع التأكيد 
وكل  فقط،  الوحي  عنها  خيربنا  ل  ما  خربها  من  يشء  إىل  عقاًل  التوصل  استحالة  عىل 
حماولة سابقة من البرش بعيًدا عن الوحي تنتهي برجوع البرص بل كل احلواس واألفهام: 
)ڌ  ڌ    ڎ( ]امللك: 4[ هكذا يكون مآل األمر من آخره، ال فرق بني من أمىض 
عمره مستميًتا بكشف هذا الرس، أو من فكر فيه دقيقة واحدة، وكثري ممن صالوا وجالوا 
فكرهم  دهاليز  يف  تقلبوا  املطاف  هناية  يف  السنني  مئات  عرب  والفلسفة  الكالم  علم  يف 
ليختموا حياهتم إما بتيه حمري، أو بإحلاد متصنع، وربام انتهى بانتحار، أو بتمنيهم إيامًنا 
كإيامن العجائز، إهنم هم بأنفسهم من يعلنون فشلهم الذريع يف الطريق التي سلكوها 
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الوحي، ختيل  نور  بعيًدا عن  الغيب،  الوجود وكشف أرسار  إىل تفسري علم  للوصول 
حماواًل  البرش  تأليف  من  متاح  معريف  مصدر  كل  ملتهاًم  عمره  يميض  ومفكًرا  فيلسوًفا 
هضمه، ثم جيد نفسه يف حاجه إىل استفراغ كل ما أشبع به فكره لريجع إىل نقطة الصفر 

ليتمنى إيامن العجائز! 

من املكابرة املقيتة إنكار ذلك الشعور الذايت بالقلق الذي يغشى مجيع )امللحدين( 
قدياًم وحديًثا نتيجة توجههم املتهور نحو )اإلحلاد(، ال تستمع إىل مكابرهتم الصاخبة، 
بل راقب سلوكهم العفوي يف أثناء األزمات والكوارث! سيتضح جليًّا كم من امللحدين 
قد قفز لنتيجة )اإلنكار( دون أن يعلم أن براهني )اإلقرار( أكثر من أن حتىص، بينام براهني 
النفي معدومة ومع ذلك يكابرون، ماذا لو وجهنا سؤااًل بسيًطا لكل ملحد، وقلنا له: 
املعضلة  ماذا؟ هل عاجلت  ثم  أليس كذلك؟  ثم أحلدت!  تلحد، ومن  أن  قررت  لقد 
النفسية لديك باإلحلاد هذا؟ وهل سكنت روحك الشاردة؟ ملاذا هذه االستامتة يف نفي 
وجود اخلالق؟ أال يكفيك مثاًل أن تقسم نسبة االحتامل إىل نصفني ـ تنزاًل- فتتوقع هذا 
وذاك بدل أن جتزم بالنفي املطلق ملا هو خمالف للعقول واألفهام؟ ألست تغامر يف شأنك 
وحدك دون إرضار بغريك؟ وعندما أحلدت، وأنكرت هل حركت ساكنًا يف كون ال 
تشكل فيه شيًئا؟ أو سكنت متحرًكا بإحلادك هذا؟ هل سيؤثر قرارك هذا يف غري نفسك 
التي أمرتك هبذا السوء؟ وهل سيتحمل تبعاته غريك؟ أليس هذا هو اجلنون بعينه، أال 
تدرك أنه ال ضري منك وال من إحلادك إال عىل نفسك أنت، ولئن اخرتت هذا الطريق 
معانًدا ومكابًرا، فلتذهب أنت وحدك بعده وبسببه إىل اجلحيم غري مأسوف عليك من 
الذين هم أكرب وأبقى وأعدل وأهدى منك يف الوجود، ال حيملون ما قد  باقي اخللق 
حتمله من كرب وصدود عىل بصرية من األمر، تلمسوا طريق النجاة ففرحوا به، وفوق 
لو أعرضت عن ذلك، وأكثر من ذلك  ذلك يسبحون بحمد خالقهم وخالقك حتى 
أيًضا هم مع رهبم الذي حيبهم وحيبونه، ووعدهم بكل أمان وسعادة وكل ذلك بيده، 
وكام توىل شأهنم قبل وجودهم، فقد تكفل برعايتهم بعد موهتم بوعد كله البرشى هلم 

ولذرياهتم من بعدهم، ولن يضارهم أو يعذهبم، وهو حيبهم.

*****
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الفطرة اأقوى واأبقى من املنطق

 شأن اإليامن باهلل أمر كوين أعظم من كل خملوق فضاًل عىل عقول البرش القارصة، 
إنه ال مقام آلراء البرش املتناثرة ممن حاولوا املستحيل دون جدوى، خيطئ من يتصور 
الفلسفة واملنطق حتى يصبح قادًرا عىل جتاوز معوقات  يلّم بجميع كتب  أنه ال بد أن 
غني  املؤمن-  -أخي  أنك  واحلقيقة  الشيطان،  وساوس  نفسه  عن  ويدحض  اإليامن، 
بالفطرة والوحي، ولست مضطًرا إىل تفاصيل سجاالت املتخصصني بعلم الكالم وال 
بمنطق الفالسفة اململ، الذي ل يوصلهم إىل كلمة سواء يف أي قضية جدلية تناولوها، 
فال تكرتث عندما يتفيهق املتفيهقون، ويتنطع املتنطعون بمصطلحاهتم، فتظن أن عدم 
فهمك هلا إنام هو قصور منك بعلم رضوري أو أنك حرمت علاًم نافًعا يف حياتك، تذكر 
يف  لست  سعيًدا،  مؤمنًا  تكون  لكي  منها  وانطلق  عليها،  اهلل  فطرك  التي  الفطرة  نعمة 
حاجة إىل تفاصيل ما ذكره الفالسفة، حتى وإن كانوا من القريبني من حميطك اإليامين، 
مثل أيب حامد الغزايل الذي قال عندما أراد وصف املوجودات مثاًل: إهنا تقوم عىل أربع 
علل: علة املادة التي يتكون منها املوجود، وعلة الشكل الظاهري وصفات املوجود، 
والعلة املوجدة والصانعة للموجود، وأخرًيا علة الغائية، أي اهلدف من وجود املوجود.

)العلة  معرفة  استحالة  عىل  يربهن  كي  للعلل  التصنيف  هذا  الغزايل  ذكر  لقد   
الغائية( إال من خالل خرب يصلنا من )العلة الفاعلة(، وهذا تفسري يصلح للجدل أكثر 
منه لتجلية الغبش وترسيخ اإليامن الفطري، فمن يقارع املنكرين باملنطق حيتاج إىل هذا 
حتى  الغائية(  )العلة  بإسقاط  يستميتون  املكابرين  أن  عىل  ليربهن  التفصييل  اإلغراق 
الفاعلة، وهكذا فعل )فرانسيس بيكون()1( عندما كرر  العلة  إثبات  ال يقعوا يف حرج 
تقسيم الغزايل للعلل، وهترب من ذكر العلة الغائية؛ ألنه يراها »تفسد العلوم بداًل من 

وسيايس  فيلسوف  1035هـ(   -968( املوافق  1626م(  )1561م-   Francis Bacon بيكون  فرانسيس   )1(
بريطاين يدعو إىل تقدم العلم وتصنيف العلوم يرى أن العلم الصحيح هو القائم عىل التجربة وأن غ العلم 
)موسوعة  والواقعي:  املوضوعي  التقليد  فيلسوف  بأنه  الطبيعة، ويوصف  للسيطرة عىل  اإلنسان  متكني 

الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص392(. 
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قيامة وال  الكون بال هدف وال غاية وال  إن  يقولون:  تقدمها«)1( بحسب زعمه، فهم 
حساب؛ ألهنم لو آمنوا بذلك، فهذا يعني أهنم آمنوا تلقائيًّا باخلالق الذي دون خربه عن 
الغائية ليس بمقدور أحد آخر كائنًا من كان أن يعرف ذلك عىل اإلطالق، وصدق اهلل 

: )وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی   العظيم، حني قال لنبيه 
ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  يت  جث   

مث  ىث  يث  حج  مج جح  مح    جخ( ]األعراف: 187[. 

عىل  ويستعيص  واألرض،  الساموات  كوجود  موجود  الفطري  الناموس  هذا 
كل مكابر جتاوزه، وهو راسخ ال مهرب وال انفكاك عنه، وهذا الذي دفع عامًلا عامليًّا 
تعلم  أن  هو  صميمه  يف  الديني  الشعور  جوهر  »إن  ليقول:  )أينشتاين(  مثل  مشهوًرا 
ا، ويتجىل بأسمى آيات احلكمة  أن ذلك الذي ال سبيل إىل معرفة كنه ذاته موجود حقًّ
وأهبى أنوار اجلامل التي ال تستطيع ملكاتنا العقلية املسكينة أن تدرك منها إال صورها 
اجلبلية من السطح دون الدقائق يف األعامق«)2(، وله نظرة ثاقبة ترده إىل اليقني من حيث 
يصدر الشك عنده أحياًنا، فيقول: »إن أكثر األمور استعصاء عىل الفهم يف الكون أنه 

مفهوم!«)3(.

 ال حيتاج الناس إىل الغوص يف أعامق املنطق كي يصلوا إىل احلقيقة، وما احلاجة 
لنرجع  وأفضل؟  منه  أيرس  سبل  يدينا  وبني  الفلسفة  ومتاهات  املنطق  تعقيدات  إىل 
ليس مستعصًيا عىل  اليشء  بوجود  اإلقرار  أن  لنا  أنفسنا، سيتضح  متأملني  الفطرة  إىل 
املقدمات املنطقية البسيطة، ولنبدأ بذواتنا نحن، ماذا سيكون جوايب أو جوابك لو وجه 
فلو  اللحظة؟  الوجود هذه  أنت موجود وجوًدا مطلًقا يف  السؤال: هل  إلينا أحد هذا 
النقاش منطقيًّا، إذ ال حاجة للتفاهم معك وأنت عدم ال وجود  قلت: )ال( فسينتهي 
لك، إًذا فاجلواب احلتمي هو )نعم( قواًل واحًدا؛ ألنك موجود، ها أنت ماثل أمامي 
أو أمام غريي من بني جنسك اآلدمي تعرفهم، ويعرفونك، وتشغل حيًزا مكانيًّا وحلظة 

)1( الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص72. 
)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص361. 

)3( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص47. 
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زمانية وقيمة وجدانية وروحية تسمع وترى، وأنا مثلك أيًضا ماثل أمامك أو أمام أحد 
من بني جنسك بنفس االعتبارات، ال أعتقد أن هناك أي إشكالية يف إقرار هذه النتيجة 
وتصديقها متاًما، ولو انتقل بعدها إىل السؤال اآليت: متى بدأ وجودك يف الوجود، وأين 
كنت قبل هذا الوجود، وماذا كانت حقيقتك الوجودية قبل خلقك يف بطن أمك؟ أي 
إجابة عن هذه التساؤالت ُتوجب عليك الرجوع بأفكارك عرب سلسلة معرفية عقلية 
بأثر رجعي دون أن تصحبك أعضاؤك احلسية لرتسم صورة خيالية عنك اعتربهتا أنت 
من جهتك هنائية وحقيقة ال مراء فيها، فصدقتها بال تردد علاًم أن مصدرها العقل وحده!

لقد فكرت يف عال ما قبل والدتك، وقدرت، وأيقنت يقينًا مطلًقا، وصّدقت فوًرا 
ما توصل إليه عقلك بأنك موجود، وأخذت هذا األمر مأخذ احلقيقة املطلقة، وكأنك 
حي تراقب التاريخ املتقلب منذ القدم إىل حلظتك هذه، بل وتصورت وجودك يف ظهر 
أبيك ويف رحم أمك يف مراحل قطًعا ل تكن قادًرا عىل فهمهام واإلحساس هبا يف حينها، 
لكنك اآلن تتصور بأثر رجعي أنك كنت بعقل وأنت منطٍو يف الرحم، هذا إن ل تتصور 
أنك نطفة تعقل حينها! علاًم أنك ل تشهد من عاملك ذلك شيًئا فيام قبل اخللق، ولكنك 
– وللعجب - مؤمن به حق اإليامن! حيدث كل هذا والعال كله ال يمكن له معرفة حال 
اجلنني القادم وال حياته وال موته، ول يأِت أحد من أهل العلم واملعرفة ليحدثنا عنك 
وعن شخصيتك وذاتك قبل خلقك وقبل وجودك وكيف وجدت ألول مرة؟ وأنت 
اآلن لست عىل علم يقيني عن حالك قبل هذا الوجود كيف كنت ومن أين أتيت وما 
قطًعا  اآلن،  أنت  كام  ا  سويًّ برًشا  أنتجتك  حتى  اللحظة  تلك  يف  ستتدخل  التي  القوى 
يتوقف اخللق  باخللق، وال  ال متلك إجابة؛ ألنك ل تشهد اخللق األول، ولست معنيًّا 

ٹ       ٹ     ( تكذيبك:  أو  تصديقك  أو  خيالك  عىل  وال  عليك  الكوين  والوجود 
ا جاهًزا  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ( ]مريم: 67[ لقد وجدت نفسك برًشا سويًّ
ماثاًل أمام الواقع مضاًفا إىل هذا الوجود دون أي تدخل أو معرفة أو اختيار منك أو 
شهادة من املخلوقني عىل اخللق، فيا ترى: أتصّدق مراحل تنقالت شأنك البسيط بكل 
الذي شأنه أعظم وأكرب  باخلالق  إيامهنا  تراه، وتستكثر عىل نفسك  أن  اليقني دون  هذا 
وأجل عىل الرغم من كل ما تراه من آيات بينات؟ فام أجرؤك عىل قدر من هذا كله َقَدره 
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وتقديره، وهو الذي خلقك وصورك!: )ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک    گ  ( ]يس: 77[. 

ا زماًنا ومكاًنا، وتفكر بكل حرية  ولئن كنت موجوًدا هذه اللحظة حسيًّا ومعنويًّ
واختيار، فأنت ال تستطيع أبًدا تتبع هذا اإلحساس احلقيقي بأثر رجعي عن وجودك قبل 
خلقك يف بطن أمك، إذ ل يكن بمقدورك تقدير القدر وال رد عقارب الزمان واملكان 
للوراء لتسرتد علينا صورة احلدث يف حينه وأنت عاجز، لقد كنت معدوم اإلحساس 
واإلدراك، وأنت تتشكل يف عال الوجود حتى بعد أن أصبحت رضيًعا يدب عىل صدر 
أمه متلمًسا فقط ثدهيا للرضاع، غري قادر عىل خدمة نفسك يف أي يشء عىل اإلطالق، 
ول يكن بمقدور أحد ممن حولك أيًضا أن يفعل ذلك، فكلهم داخلون يف هذا التحدي 
املطلق ليس فقط يف املايض وال احلارض، بل حتى يف املستقبل، نعم، كل املستقبل مهام 
واحلجج،  الرباهني  سياق  يف  ويستميتون  ويرجحون،  يفرتضون،  كلهم  الزمن،  طال 
وأنت ال متلك أي جواب شاٍف كاٍف عن حالك قبل وجودك، وكيف وجدت، سوى 
هذه التخيالت والتصور العقيل املجرد الذي ال ترتدد حلظة بتصديقه واإليامن به إيامًنا 

مطلًقا الرتباطه بشأنك.

 قطًعا لقد كنت يا أهيا اإلنسان، شيًئا ما قبل ظهورك عىل ساحة احلياة، لكننا ال 
نعلمه، قطًعا لقد كان وجودك عبارة عن ملف معلومايت متكامل ال يقدر اإلنسان عىل 
ا بني أصالب أجدادك األوائل،  رؤيته بالعني لصغره، ولكنه ينتقل بمعلوماته املعقدة رسًّ
حتى وصل إىل أبيك، وجزء آخر من ملفات شخصيتك قادم من جداتك حتى وصل 
يرعاه من  العجيب  الوراثي  والثراء واالنضباط  التعقيد  غاية  بمعلومات يف  أمك،  إىل 
أمك،  رحم  يف  أبيك  صلب  من  املتداول  امللف  استقر  حتى  غائب  وأنت  لك  يرعاه 
ا بصفاتك وسلوكياتك ونفسيتك ولونك وصحتك ومرضك  لنا برًشا سويًّ فتشكلت 
كان  ولكنه  عليه،  مرشًفا  وال  له  موجًدا  وال  لذلك  راعًيا  تكن  ل  وإنجابك،  وعقمك 
يسريعىل ما يرام، ولوال تشكلك هبيئتك هذه املاثلة أمامنا اآلن ما علمنا خربك أموجود 
أنت قبل ذلك أم ال، وعىل أي صورة ولون سيكون تركيبك ومظهرك، وعىل هذا قبلنا 
بام قبلت به عن نفسك بإيامنك أنك كنت موجوًدا حتى قبل ظهورك للعيان إيامًنا ال تقبل 
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أن خيدشه خادش، وال ينكره منكر، أي إنك بعد أن مثلت أمامنا كشفت لنا شيًئا عنك 
ا، كإيامننا بوجودك اآلن  يف املايض، ونحن معك قد آمنا به كام آمنت به عقاًل وليس حسًّ

ا. عقاًل وحسًّ

أدلة  من  قطعي  دليل  بذاته  هذا  وجودك  أن  علمت  فهل  حسنًا،  موجود!  أنت 
ال هنائية عىل وجود اهلل خالقك وخالق كل يشء، أال ترى أن جل الغيبيات التي جتد 
أحياًنا حرًجا يف تصديقها، هي إىل حد كبريمن هذا النوع الطبيعي من حال هيئتك قبل 
والدتك إن ل تكن تلك الغيبيات أوضح منه وأوسع وأيرس تصديًقا؟ لقد جعلت من 
يعنيك  الذي  اليشء  براهني قطعية عىل صحة وجود  بسيطة من شأنك اخلاص  قرائن 
وهو وجودك حتى لو ل تَره، َفِلَم جعلت شأنك هذا يقينًا، واعتربت شأن وجود اخلالق 
املساندة لإليامن  الرباهني  فيه من  الرباهني واإلثبات؟ علاًم أن  أمًرا حيتاج إىل مزيد من 

به ما ال تستطيع حرصها وال استيعاهبا، ولكنها ليست إال ملن قال اهلل عنهم: )ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]ق: 37[ أرجو أال تكون قد 

قررت مسبًقا أنك لست منهم!

*****

احلا�سر بني ح�سرة املا�سي ورهبة امل�ستقبل

جيد اإلنسان نفسه غالًبا بني معضلتني كبريتني: استيعاب أحداث املايض املنفلتة 
منه واسترشاف املستقبل املخيف له، ويشعر بالعجز عن اإلملام بتفاصيل املايض الذي 
حيمل سجالته فيه، وينتظر كشفها يوًما ما، إننا نعرف عن ماضينا قبل مئة عام ما ال نعرفه 
عنه قبل آالف السنني، فكيف بماليني السنني املاضية؟، وهكذا كلام ابتعدنا عن اللحظة 
احلارضة رجوًعا إىل الوراء يف سلم الزمان، زاد الغموض عن معرفة أصل هذا الوجود، 
لوال خرب السامء عنه، ومرة أخرى تذكر تلك الطريقة التي نظرت هبا إىل وجودك قبل 
أن تكون قادًرا عىل متييزه، ولنستدل هبا عىل املستقبل كاستداللنا هبا عن الوجود، أال 
يكون جهلك بعدمك قبل وجودك يف املايض، مع أنه حقيقة أدت إىل وجودك اآلن برًشا 
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ا، مشاهًبا متاًما لتوجسك مما بعد وجودك يف املستقبل وبعد موتك ملا سوف تكتشفه  سويًّ
يف حينه؟ مع أن أحداث املستقبل كلها ستصبح حقيقة، وستجد نفسك أمامها وجًها 
استمرار  هناك  يكون  أال  مع حقيقة وجودك،  لوجه  نفسك وجًها  لوجه، كام وجدت 
إليها يف  الطريق  الدنيوي عرب  بقاء احلس والتمييز  لوجودك يف حياة أخرى ال يشرتط 
عوال أخرى هلا نواميسها اخلاصة )نعيم قرب وعذابه، وبعث ونشور، وحمرش وجنة ونار( 
هبذا  نذكرك  ولكن  نفسك،  وبني  بينك  اإلجابة  لك  نرتك  الدنيا،  بمعايري  يقاس  ال  مما 
الفرق اجلوهري بني احلالتني: وهو أنك، وإن كنت ال حتاسب عىل يقينك عن حالك 
عن  اعتقادك  صحة  عىل  ستحاسب  فإنك  التكليف،  ملرحلة  وصولك  قبل  املايض  يف 
املستقبل؛ ألنك قد ملكت قبله عقاًل ورشًدا جعلك حمالًّ للتكليف واملساءلة، وجاءك 

النذير والبشري والرسل والكتب الساموية.

 إن اخلطر كل اخلطر أن ترتدد ولو حلظة يف جماهدة النفس عىل حسم األمر باإليامن 
املطلق بأن حقيقة مستقبلية كربى ستواجهها حتاًم كام واجهت وجودك اآلن، وآمنت 
أو حتى عقاًل يف حينه تشهد  أدوات حسية  أن متلك  بامدة جسمك قبل وجودك دون 
خلقك، فكيف واحلال أن الذي صنعك، وأوجدك، وأوجد جدك وجد جدك هو الذي 
أخربك أصاًل عن أرسار حياتك وما بعدها، ومن أصدق من اهلل حديًثا؟!، لقد استقبلت 
خرب السامء وأنت يف مرحلة التلقي واالستجابة عن خرب مستقبلك القادم )يوم القيامة( 
قبل وقوعه، إًذا ال يقبل منك أن تعتقد أن هناية األمر ستكون بنهايتك احلسية باملوت 
والفناء كام يعتقد الدهريون مثاًل، يف الوقت الذي جتهل فيه كيف قدمت إىل هذا الوجود 
أصاًل، لكنك قطًعا تعلم من داخل نفسك حقيقة النشأة األوىل علم اليقني، تعلم عىل 
األقل تسلسل أجدادك من قبلك لعدة قرون، تؤمن أن أصلك يشء ما جتهل حقيقته، 
وتؤمن بوجوده ألنه هو الذي أدى إىل وجودك اليوم، واإليامن باهلل أوىل من ذلك كله 
وال مقارنة، فال مناص من إيامن مطلق خيضع معه كل يشء هلل وحده، والتوقف فوًرا 

عن اللهث وراء الرساب العقيم.

مرسح  أمام  ضعيف  أنك  وهي  باحلقيقة،  اإلقرار  من  لك  مفر  ال  اإلنسان:  أهيا 
الوجود كله، وستبقى كذلك أمام أرساره وغيبياته، ولن تستطيع أن جتد جواًبا شافًيا 
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كافًيا عن حقيقة وجودك وتفاصيله يف املايض واحلارض واملستقبل إال من نور الوحي 
فقط الذي هو كالم صانع ومدبر هذا الوجود الذي أحاطه بعلمه، وأخضعه له كله، وهو 
الذي أخربنا عن هذا خمترًصا يف هذه اآلية الكريمة التي نقف عندها إجالاًل واستسالًما 

)ڻ  ڻ  ڻ   الوحي:  مثلها من  إال  باحلق  امليدان اجلديل  وتسلياًم؛ ألنه ل يصمد يف 
 ]70 ]احلج:   ) ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ        ےے   ھ   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
فواخجاله من ليسري ويسري،  إن ذلك عىل من خلق كل يشء  السامء واألرض   ورب 

يقطر  أال  شيًئا!  احلقيقة  من  عنا  ُتغِن  ل  التي  اجلدليات  هذه  يف  نجدف  أن  العظيم  
دمع العني البارصة حياء من جدالنا يف حق اهلل الذي أنشأنا أول مرة، وسُينِشئنا النشأة 
والنجاة  اهلداية  إىل  ولطف  رمحة  بكل  عباده  داعًيا  الشأن  هذا  عن  القائل  اآلخرة، 

ليتذكروا: )ک   ک  گ    گ  گ  گ( ]الواقعة: 62[. 

*****

من اأحق بالربوبية؟ 

قد يفهم بعض القراء الكرام أن اإلجابة عن هذا السؤال جمرد شكل من أشكال 
احلكم يف مسألة نزاع بيننا نحن البرش، كال، ال بد أن نتذكر أننا لسنا يف موقع احلياد وال 
ا منه، عالوة عىل حاجتنا  املتفرج، نحن جزء من املشهد، بل نحن اجلزء األضعف جدًّ
وفقرنا إىل االنحياز الكيل للخالق يف كل يشء عىل اإلطالق، وعندما نقول: من أحق 
بالربوبية فاملقصود هنا سؤال اإلقرار واالعرتاف باحلق ملن استحق هذا احلق بوجودنا 
أو بعدمه، وليس سؤال االستفسار واحلكم له به قسمًة! وهو الغني عن خلقه أمجعني، 
وهو الرب واإلله الواحد، ولسنا يف مقام من يفعل ذلك يف حق من يملك أمرنا كله، 
وخيلق ما يشاء، ويصطفي من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ومهام بلغ بنا التنزل 
، كيف ال وهو القائل  يف اجلدل فال يمكن أن نتجاهل هذا احلياء من اخلالق العظيم 

سبحانه: )ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]الزمر: 67[. 
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 ما أكثر من سبقونا، وقادهتم فطرهتم السليمة إىل احلق وقالوها رصاحة: إنه من 
الواجب منطقيًّا أن يكون هلذا الكون والوجود خالق وموجد أقوى وأقدر من كل قوة 
للعقول  الكاملة كاماًل ال يمكن  الصفات  له من  الوجود، وإن  وقدرة يمكن ختيلها يف 
اإلحاطة به، فام أوجد هذا الوجود العظيم إال من هو أعظم منه وجوًدا، وإن وجوده 
ل يسبقه حدوث، وال يتبعه فناء، وإال لكان هناك رضورة وجود من أوجده، لكنه هو 
اخلالصة، ومن خلق  املطلقة واأللوهية  الربوبية  استحق  األول واآلخر، وهلذا  املوجد 
هذا الكون كله بكل نعيم وخري وثروة وثمني وعزيز قطًعا سيكون غنيًّا عن كل ما فيه 
مما خلقه بيده وبالذات عن هذا اإلنسان الظلوم اجلهول املجادل فيه بغري علم، اهلل هو 
الغني ألنه لو أراد شيًئا خللقه لنفسه دون ِمنّة اخللق عليه، ولو شاء الصطفى مما خيلق ما 
يشاء سبحانه، فهو الرب اإلله الغني وال إله سواه، لقد قاهلا سبحانه يف ملكه ومن أعىل 

مقام وأقوى حكم وأبلغ بيان: )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  
عبادة  ترك  إىل  االنحراف  هبم  وصل  ملن  وقال   ]51 ]الكهف:  ې(  ې  ې  ې 

امُلوِجد القوي إىل عبادة املخلوقات امُلوجَدة الضعيفة: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خب  مب  ىب( ]سبأ: 22[ وقال متوحًدا باحلكم واألمر واملشيئة واالختيار املطلق يف 

)  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ   ملكه: 
ەئ( ]القصص: 68[ هذا مقام الرب اخلالق واإلله الواحد األحد، مقام عظيم جيثو 
عنده كل خملوق عىل ركبتيه مترضًعا خاشًعا خاضًعا، مقام املوجد الذي يفرض عىل كل 

موجود سواه أن يعظمه، وخير له راكًعا ساجًدا، مردًدا هذا الدعاء: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]آل عمران: 191[.

 ربوبية اخلالق هي الوصف العادل والنظرة السليمة للعالقة بني الوجود واخلالق؛ 
بوجودك  فأنت  تؤمن،  ل  أم  هبا  آمنت  اإلنسان،  أهيا  عليك  سواء  تكون  هكذا  ألهنا 
ا يف زاوية نائية من زوايا حميط  وحياتك وموتك وفكرك وجدالك جمرد ذرة هامشية جدًّ
عال املخلوقات اجلبار، وجوًدا وزماًنا ومكاًنا، واحلاجة لك أن تكون مؤمنًا، ولوال أن 
ا وفق كل املقايس  الذي جتادل فيه قد كرمك عىل خلقه، وفّضلك عليهم ملا كنت ُمعترَبً
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يف هذا الوجود، فلست األكرب حجاًم، وال األقوى جسًدا، وال األكثر عدًدا، وال األقدم 
وجوًدا، وال األطول عمًرا بني خملوقات اهلل، وأي وزن لك يف كون رهيب حمكم بنجومه 
وكواكبه وأفالكه اهلائلة، وأن مصريك كله بني يدي من يملك القدرة، وهو َمْن بقدرته 
واختياره أوجدك، وهو وحده من يكتب عليك الفناء، ويقدر لك ما بعد الفناء وأنت 
راغم ال خيار لك فيام ال طاقة لك به، وهلذا ل يكلفك اهلل يف ذلك أي تكليف حتاسب 
عليه، وإنام جعل التكليف فيام لك فيه خيار واختيار يف املعتقد والعمل وجعل الثواب 

والعقاب حمصوًرا فيه.

يف  اإلنسان  حق  مصادرة  بحال  يعني  ال  للحقيقة  املستفيض  التوضيح  هذا  إن   
السؤال الذي سبق اإلشارة إىل رضورة طرحه بكل شفافية مهام كان، ولكن تذكر أنك 
أيًضا أمام مشهد عظيم يتعاظم أمامك ملا فوق إدراكك، وأنه ملن الطبيعي أن جتد اخللق 
قاطبة ال يعلمون كل جواب تتطلع إليه عن أسئلة الوجود والغيب، فام إن تبدأ من حيث 
أنت موجود، وتصعد يف سلم معرفة الكون حتى يصاب عقلك )بالفالج( لثقل احلمل 
عليه يف أول درجات السلم املعريف، ثم ال تلبث أن تنقطع، فتتوقف عاجًزا عن املواصلة 
من مسافة ال متثل شيًئا يف ميزان الوجود املعروف علميًّا، فيكف بام ال يعرفه اإلنسان، 
ا ال متلك معه سوى السجود خاضًعا بعد  إنه بحق مشهد رهيب يكشف ضعًفا برشيًّ

الركوع خاشًعا للخالق العليم الذي حييط علاًم بام تعلم، وما ال تعلم من عال الوجود.

يشء،  لكل  اخلالق  هلل  واأللوهية  الربوبة  تقرير  األلباب،  أويل  خيار  هو  هذا   
من  وجود  ألنه  سبحانه؛  الوجود  خالق  من  نعمة  ذاته  بحد  اخليار  هذا  إىل  والوصول 
الوجود نفسه، وال تصل إليه إال بفضل خالقك الذي من رمحته منحك عقاًل تدرك به 
هذا املسار اآلمن بعلمه ال بعلمك؛ لتحدد مستقبلك باإليامن به والعمل وأنت قادر، 
مّكنك من ذلك بفضله قبل حلول موعدك مع الرتاب واللحد والظالم بعد مماتك، وال 
ُيوَجد يف مواعيدك الدنيوية موعد مؤكد كتأكيد موعدك مع املوت، لقد انتهى األمر، 
وتأكد اخلرب أنك ستصبح رفاًتا منثوًرا ال حترك ساكنًا، وال تسكن متحرًكا من جسدك 
بعد انفصال روحك منه عاجاًل أم آجاًل، وقد يكون ذلك يف أثناء قراءتك هلذه الكلامت 
أو بعدها بلحظات أو أيام أو شهور أو سنوات، ال فرق فاملوعد متحقق والوعد هناك، 
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هناك وهناك فقط: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڄڄ  ( 
]األنعام: 158[ وهناك يوم املواجهة مع احلقيقة: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ۇ  ۇ     ۆ  ( ]النور: 25[.

هذا هو مآلك احلتمي يا ابن آدم، سواء أقتنعَت بذلك أم ل تقتنع، آمنت أم كفرت، 
هناك  مثولك  ينتظر  عليك  الصادر  )احلكم(  منطوق  النهاية  ويف  شككت؟  أم  أيقنت 
لتسمع حكاًم هنائيًّا ال مستدرك عليه وال معقب له وال مهرب من تنفيذه، تتلوه اليوم 

بنفسك قرآًنا وأنت يف فسحة الدنيا: )مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  
]فصلت: 46[ فإذا أيقنت أن األمر كذلك، وهو كذلك بال شك فباهلل  جخ  حخ( 
الدنيا؟ وماذا  امللحدون واملنكرون واملشككون يف حياهتم  أولئك  أين يصطف  عليك 
اخلالق،  اهلل  ينكرون  وكيف  وجودهم؟  سري  خط  يف  احلاسمة  اللحظات  لتلك  أعدوا 
وقد أوشكوا أن يوجهوا احلقيقة واحلق الذي سُيفاجأ به الكافرون بالربوبية ينتظرهم يف 

ذلك اليوم العصيب: )ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    ( ]األنعام: 30[. 

*****

ال�سدود طائف من ال�سيطان

التكليف الرشعي يشمل جماهدة النفس عىل االلتزام باملأمور به رشًعا ضد هواها، 
حرية  مع  للمعتقد  االنتامء  جمرد  يعني  وال  اهلل،  عند  فيام  رغبة  املحظور؛  عن  واالنتهاء 
اتباع اهلوى يف كل يشء، وهذا التكليف عبء تتحمله النفس عبادًة خلالقها، ول تقترص 
إىل  ذلك  جتاوزت  بل  فحسب،  والعمل  بالعبادة  الناس  أمر  عىل  الساموية  الرساالت 
الصرب واالصطبار لوجود مشقة طول األمل وثقل التكليف إال عىل من هو أقرب إىل 
اخلالق، فإنه بذلك يأنس به، وينتظر لقاءه عىل أحسن حال، فيكون من ضمن استعداده 

استسهال الصعب واملداومة عىل الطاعة، قال تعاىل: )ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  
ۓ   )ۓ   تعاىل:  وقال   ]132 ]طه:  ۋ(  ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ  
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ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ  ( ]البقرة: 45[ وجيب أال يقلق اإلنسان مما قد جيده 
من فتور بل ونفور أحياًنا جتاه بعض الطاعات، فهو ليس نفوًرا حقيقيًّا من وحي وال 
الشيطان  وجود  وهي  أخرى،  حقيقة  ثبوت  إال  حمدد  تفسري  له  وليس  للدين،  كراهية 
الذي أقسم بربه ليغويّن الناس، وليضلنهم عن الرصاط املستقيم، ويصدهم عن ذكر 
اهلل وعن الصالة، عن طريق التفافات شيطانية قطعها عىل نفسه أعاذنا اهلل منه، وأخربنا 

عنها القرآن، حيث قال: )ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  
گ  گ   گ( ]األعراف: 17[. 

وإذا كان الشيطان يسعى جاهًدا إلغوائنا عن احلق هبده الوسوسة فلنقلب املوقف 
ا نحو اإليامن بتصديقنا خلرب السامء  عىل غري مراده، ونجعل من وجوده هذا دافًعا قويًّ
يتطابق  مما  وحذرنا  الشيطان،  عن  وأخربنا  دقيًقا،  وصًفا  احلالة  هذه  لنا  وصف  الذي 
إيامننا وأعاملنا  يزاحم  أمام مصدر غواية وضالل حقيقي  إننا  متاًما مع ما حيدث معنا، 
سلبيًّا بقيادة )جمهولة( لوال أن الوحي أخربنا عن رأس الضالل، فاإلنسان يقع منه ندم 
قوي بعد املعصية، فيستغرب من َسْكرته عند وقوعها، وَفْكَرته بعدها، وهنا يتضح جليًّا 
سلوك الشيطان اإلغوائي الذي يورط باملعصية، ثم ينكص عىل عقبيه بعدها متربًئا من 
مع  النفيس  وضعك  أن  بسهولة  ألدركت  اجلزئية  هذه  يف  أكثر  تعمقت  ولو  الضحية، 
الذنب رس من أرسار الوجود، بل ودليل قاطع عىل إيامنك القوي بوجود من ختشاه إذا 
عصيته، ووجود من يغويك يف املعصية نفسها عىل غري رغبة من نفسك اللوامة، وقد 
نبأنا عن ذلك وحي السامء مفصاًل، وإال فلامذا ال تكون املعايص أمًرا طبيعيًّا يف ميزان 

أي إنسان مهام كان دينه، ال يندم عليها، وال يستحيي منها أمام الناس؟ 

قليل  )الشيطان(، ولكن  ما سبق ذكره عن  الكثري من نحو  لقد سمعَت وقرأَت 
أن جتد من حياكي ما يدور يف نفسك يف هذه اللحظة حوله، كأنك تريد أن تقول: أليس 
اهلل هو الذي خلق الشيطان كام خلقني فكيف حياسبني عىل إغوائه، وهو أعلم به ويب؟ 
كم هو مجيل أن تفكر بصوت مرتفع، وتطرح مثل هذا التساؤل بكل شفافية؛ ألن بقاءه 
عنك  حجبه  تم  قد  الوجود  هذا  يف  ما  ا  رسًّ بأن  يومهك  ذاته،  بحد  كارثة  الصمت  مع 
حلرمانك احلقيقة، ال حاجة لك بالتفاصيل اململة والتربيرات االجتهادية، فلن نخوض 



180

أن  التي يكفي معها  الذهاب مبارشة إىل كبد احلقيقة  مع اخلائضني يف هذا األمر دون 
تعلم أن اهلل قد خلق الشيطان بالدرجة نفسها التي خلق لك فيها حرية االختيار، بل 
فضلك عليه، فلم يسلطه عليك بالباطل إال بقدر أقل مما سلطك عليه يف احلق، فأنت 
متلك اخليار األقوى بدليل أنك تتوجه ألداء العمرة بقرارك ال بقرار الشيطان، وتقضيها 
تاّمة هلل، وتتطهر، وتصيل الوتر، ومتسك القرآن لتتلوه دون أن يكون للشيطان سلطان 
عليك، إنام تكون ضحيته فقط إذا اشتهيت الغواية، ول تصرب نفسك عىل الطاعة طمًعا 
فيام وعدك اهلل به، تقع يف الغواية إذا اتبعت الشيطان، واستحسنت غوايته، وانظويت 
حتت لوائه خمتاًرا وفق هواك، فال تتذرع بسلطانه املطلق عليك لتربر ميلك هلوى النفس 
أمره،  وامتثلت  العبادة،  حق  اهلل  عبدت  لو  ألنك  ذلك؛  خالف  واحلقيقة  وشهوتك 
وانتهيت عند هنيه وأنت صادق وهذا يف مقدورك قطًعا، ملا كان للشيطان عليك سبيل، 
لقد قاهلا ربنا يف كتابه، وال أحد من خلقه يملك أدنى قدرة حتول بيننا وبني االحتامء هبذا 
: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ(  الوعد الصادق منه 
واملعصية، وال  الطاعة  بني  احلر  األول، واالختيار  القرار  أنت صاحب  إًذا  ]احلجر: 42[ 

يشء عىل اإلطالق حيول بني العاقل وبني اإليامن املطلق بالغيب كله، لوال هذا العناد 
ال  إنه  اجلهول،  الظلوم  اإلنسان  من  له  مربر  ال  الذي  والصدود  والتعايل  والكربياء 
سلطان للشياطني عىل عباد اهلل الذين يسمعون للخالق الذي هناهم أن يتبعوا خطواته، 
منه  مغفرة  يعدهم  اهلل  بينام  الفقر،  يعدهم  وأنه  واملنكر،  بالفحشاء  يأمر  بأنه  وأخربهم 

وفضاًل، واهلل واسع عليم.

*****

الإميان مفتاح اأ�سرار الوجود

)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   باهلل، واتقى، وصرب، وصابر:  آمن  لو  ماذا عىل اإلنسان 
ل  لو  تاهلل   ]39 ]النساء:  ڄ(  ڄ       ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ     ڤ    ٹ  
الدنيا  الذي حيقق سعادة  واالرتياح  النور  هذا  إال  اآلخر  واليوم  باهلل  اإليامن  من  يكن 
ووضوح الرؤية الفكرية فيها، وفهم الوجود فهاًم منسجاًم مع النفس والروح والفطرة، 
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وملء فراغ حيس ومعنوي واالستنارة به ملستقبل ال نعلمه إال من الوحي، لكان ذلك 
وباإليامن  فكيف  اآلخرة،  ثواب  قبل  الدنيا  يف  اإليامن  لذات  اإليامن  إىل  للدعوة  كافًيا 
أيًضا يتحقق األهم، ويندفع األخطر، أال وهو نجاة املرء يف اآلخرة من العذاب وفوزه 
الذي  اهلل  بفضل  نعيمها  يف  انغمس  من  إال  يدركها  ال  التي  اإليامن  نعمة  إهنا  باجلنان، 
الفكر  يف  املسالك  وتتفّتق  النفسية،  العقبات  تتالشى  فقط  باهلل  فباإليامن  لذلك،  هداه 
الكربى  الغيب  أخبار  من  يشء  فهم  اإلنسان  عىل  يستعيص  ال  بحيث  قاطبة،  والكون 
و)األنبياء(،  واملعراج(،  و)اإلرساء  و)العبادات(،  و)الرساالت(،  )الوحي(،  مثل 
و)املالئكة(، و)الشياطني(، و)املوت واحلياة(، و)حياة الربزخ(، و)البعث(، و)اجلنة(، 
و)النار( و)اخللود( وكل ما ال نعلمه بال حدود وال قيود! ألنه آمن بمن هو أعىل من 
ذلك كله، فيكون اإليامن هبا متفرًعا من اإليامن باهلل العظيم، وهذا اإليامن يقتيض التسليم 
املطلق هلل دون أن خيضع الوجود كله أو بعضه للتصورات والقوانني البرشية التي هي 

جزء من كلٍّ ال نعلمه أيًضا.

تنعم،  أن  إىل  أخّي،  يا  وندعوك  باهلل،  بإيامنك  نذكرك  حتديًدا  املنطلق  هذا  ومن   
وتعلم أنك بخري ما دمت قريًبا من الرمحن الرحيم، فعْش حياة السعداء، واستعذ باهلل 
اجتاه،  كل  يف  تفكر  كي  ذهنك  آفاق  وافتح  ووساوسه،  الشيطان  ومن  نفسك  رش  من 
واعلم أنك ل حتط علاًم بكل احتامل وارد وجوًدا بقدرة اهلل تعاىل، ال أقول: إن كل ما 
يمكن أن خيطر ببالك ممكن أن يكون، بل سأذهب إىل أبعد من ذلك ألقول لك: إن كل 
ما ال خيطر عىل بالك أيًضا ممكن أن يكون دون حرص بقوانني الطبيعة املألوفة، فالذي 
قدر عىل أن جيعل املاء يطفئ النار يف دنيانا، قادر عىل أن جيعل املاء يشتعل يف أخرى! أل 
خيربنا عن جانب من ذلك املشهد املناقض للقوانني املألوفة يف الدنيا، عندما أخرب بأن 
البحار سوف ُتسّجر ناًرا: )ٿٹ ٹ( ]التكوير: 6[ يا هلا من سطحية يقع فيها 
يستشهدون  ثم  البحار،  داخل  املتفجرة من  الرباكني  يتكلفون بوضع صور  بعض من 
بينام  الكريمة،  باآلية  املقصود  هو  ليس  إنجاز  أو  بإعجاز  الناس  ليومهوا  اآلية!  هبذه 
األمر أكرب وأجّل من ذلك وال مقارنة وال مقاربة، األمر قوانني جديدة تظهر للوجود 
أو أخرى موجودة، فتتبدل بالكلية بقدر وقدرة من أوجدها من عدم، ال بد أن تتصور 
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حقيقة هذا التبدل، فهو ليس امتداًدا متدرًجا بل انقالب رأس عىل عقب، فالقادر الذي 
خلق اجلاذبية لشد الكتل يف اجتاه األجرام التي تكربها، قادر أيًضا عىل أن جيعل تلك 
ا أو أفقيًّا  الكتل الصغرية تنطلق من األجرام الكبرية نحو اخلارج، أو بكل اجتاه، عموديًّ
ا أو لولبيًّا أوغري ذلك؛ ألن من خلق كل يشء فهو حتاًم قادر عىل كل يشء، إن  أو دائريًّ
الوجود يصبح باإليامن وكأنه معلوم بمجرد اإلحالة إىل اهلل  كل أمر مستعٍص يف هذا 
القادر عىل كل يشء، وما أمجلها من عبارة مليئة بالعبودية واالستسالم هلل أن نقول عند 

كل غموض: )اهلل أعلم(.

خرب  تصديق  سوى  الغيب  أرسار  هبا  نتحسس  جبارة  أدوات  نملك  ال  نحن   
الوحي، وإقحام احلواس البرشية يف حماوالت اخرتاق حاجز الغيب كمن يقيس درجة 
احلرارة باملرت أو الياردة، ويستحيل االستدالل البرشي عىل احلقيقة واملعرفة الوجودية 
املجردة حتى بتلك البدهّيات الدنيوية واملسلامت املنطقية الدارجة عىل إثبات الغيبيات 
دون التسليم املطلق هلل الواحد القهار، وكيف تكون تلك البدهّيات حاكمة عىل املنطق 
احلياة  يف  ستكون  التي  تلك  عن  متاًما  ستختلف  الدنيا  احلياة  قوانني  ومجيع  الغيبي، 
األخرى بعدها؟ وهو ما أشار إليه القرآن بعبارة رصحية عن أول خطوة يف عال اآلخرة: 
]إبراهيم: 48[ وقد   ) )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ  
جتد من يقول يف نفسه: وكيف يل أن أصدق ذلك؟! وهذا النوع من البرش ال ينفع معه 
أي جدال منطقي، ويكفي أن نسأله عّمن أوجد القوانني التي نعايشها والظواهر التي 
أصبحت طبيعية ومعيارية يف أعرافنا مع التعايش، أيعجزه أن يوجد أمثاهلا أضعافها هنا 

أو هناك يف كل احتامل نعرفه أو ال نعرفه؟ )ھ   ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ    ( ]األحقاف: 33[.

إن هذا الصدود النكد من قبل بعض النفوس املكابرة هو رس فشلها عرب التاريخ يف 
الوصول إىل احلقيقة الوجودية، عندما يصاحب ذلك نفور مبارش عن الوحي، وتشبث 
باجلهد البرشي القارص طمًعا يف الوصول إىل نتائج منطقية مقبولة عقاًل يف كل حماوالت 
اإلنسان البائسة لفك شفرة الوجود، فرتاه ينرصف عن الوحي إىل ما قد يكون تعلمه من 
علم برشي حمدود يف حيز حياته الضيقة يف األرض من قوانني وقواعد هي أصاًل ليست 
القطار من ثقب  حمل إمجاع عنده، وأغلب تلك املحاوالت كانت كمن يريد أن يمرر 
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الفاين  العناد ضد الوحي، أن يسلم املرء الضعيف  إبرة اخلياطة، وكان األوىل من هذا 
أمره تسلياًم مطلًقا للقوي الباقي، والبدء هبذه املسلمة املبسطة، وهي أنه ال خيتلف أحد 
ممن لدهيم ذرة من عقل عىل أن من يقف وراء هذا الوجود خلًقا ورعاية وحتكاًم وإرادة 
القادر اجلبار، والرب هذا  القيوم،  العظيم احلي  الرب  إنام هو  ومشيئة وابتداًء وانتهاًء 
وأنه بحق هو  التعظيم والطاعة والوالء واالستسالم،  أنواع  املستحق لكل  وحده هو 
اإلله األوحد لقدرته التي أوجدت هذه األجرام الكونية وملحقاهتا هبذا النظام الباهر 
لكل عقل، وهو املستحق للعبادة وحده دون سواه، وهو الذي خُيشى وُيرجى وُيترضع 
إليه، وُيطلب اخلري منه واالعتصام به من الرش، إنه اإلله احلق األحق بالربوبية وحده ال 
رشيك له، ولكن االختالف يقع بني الناس عند حماولة حتديد أسامء هذا اخلالق العظيم 

وصفاته، فيطفو عىل السطح هذا السؤال: ولكن من يقف وراء هذا اخللق حتديًدا؟

*****

)ک   ک  ک  گ(   ]الزمر: 62[

   النفوس املكابرة ال تريد االعرتاف العلني باحلقيقة، وتشعر بغّصة شيطانية قبل 
أن تقر هلل بأنه هو اخلالق البارئ لكل يشء، يمنيهم شياطني اإلنس واجلن يف أوهام ال 
حقيقة هلا، فيشغلوهنم ويشغلون هبم، جتدهم ُيقّرون معك هبذه املسلمة الرضورية عقاًل 
بالرب  أن يوصف  الذي يستحق  الكون هو وحده  )أن من أوجد هذا  ومنطًقا، وهي 
واخلالق، وأنه هو من يستحق العبودية والتعظيم واإلجالل(، ثم يتوقفون إذا قيل هلم: 
الطبيعي: من  تعاىل، وتنزاًل عند حجج اخلصوم سنبحث عن جواب لسؤاهلم  اهلل  إنه 
ذا الذي يقف وراء اخللق؟ لقد قالوا: إن الطبيعة خلقت الوجود دون حتديد ملاهيتها! 
بفرضيتهم  سلم  من  بأن  اصطدموا  بعدما  ذلك  عىل  املنطقية  الربهنة  يف  ينجحوا  ول 
القدرة والصفات  )الطبيعة( هبذه  وإذا كانت  أيًضا؟  الطبيعة  هذه سيسأل: ومن خلق 
لفًظا  الطبيعة  استخدمت  وإن  مبارشة،  غري  بطريقة  اهلل  إىل  إشارة  فهذه  واالستقالل 
غامًضا، وقال آخرون: بل هي املصادفة! فاهنارت هذه الفرضية ملا وجدوا انتظاًما غريًبا 
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عجيًبا يف املوجودات استحال معه أن تكون املصادفة وراء ذلك، حتى وصل األمر أن 
أطلق أبرز علامء العرص )أينشتاين( عبارته املشهورة برفض هذه الفرضية بقوة، فقال: 
»إن اهلل ال يلعب بالنرد«)1(، مشرًيا إىل أن اللعب بالنرد يعتمد عىل املصادفة، ثم ملا احتدم 
اجلدل قالوا: إن الوجود قد أوجد نفسه بنفسه! وكيف أوجد الوجود نفسه؟ قالوا: ال 

ندري! وهكذا فرضيات وختمينات عشوائية يصدقها قوم، ويكذهبا آخرون.

تائه،  متهرب  كل  هبا  يلوذ  واهية  برشية  جتديفات  جمرد  هذه  أن  الواضح  ومن   
وافرتاضات غامضة تعصف هبا رياح اخلالف الفكري بني البرش، وعناد قبيح يرفضه 
وكشف  الفرضيات،  لتلك  تصدى  من  وأول  الرصيح،  والنص  الصحيح،  العقل 
تناقضاهتا هم رموزها الذين ابتدعوها، فتبني هلم هشاشتها بعد حني من الدهر، لكن 
واألديان  األعراق  خمتلف  من  الناس  من  الساحقة  األغلبية  جتمع  أن  هو  ا  حقًّ املذهل 
ويصفه  يسميه  وكلٌّ  يشء،  لكل  اخلالق  )اهلل(  أنه  عىل  والطبقات  واألعامر  واألزمان 
ا يستحيل أن حيدث دونام ناموس وجودي أكرب مهد  بلغته، إنه إمجاع كوين عجيب جدًّ
ا راسًخا ال يتأثر بحركات املد  لرتسيخه يف عقول الناس وفطرهتم، أي إن له أساًسا فطريًّ
واجلزر الفكرية عرب القرون واألزمان، ال بد من وجود رس كبري وراء وجود هذا اإليامن 
اإليامن  يكن هذا  ل  قطًعا  اخلالق،  اهلل هو وحده  بأن  الكوين  اإلمجاع  النفوس وشبه  يف 
تلقينًا من األنبياء وحدهم، بدليل أنه ل يبَق مقصوًرا عىل أتباع األديان الساموية، بل كل 
الناس يف أي بقعة من األرض هناك توّجه شعوري وال شعوري نحو العلو إشارة إىل 

ا موجوًدا!  اهلل خالًقا وربًّ

هذه احلقيقة اإليامنية الراسخة يف القلوب واألفهام، ل يكن الوحي ليوجدها ابتداء 
من العدم، بل جاء لريعاها، ويوجهها، وينقيها من الشوائب الرشكية، وحيصنها منه، 
ينزل الوحي متقطًعا عىل أمم دون أخرى، لكن تبقى الفطرة هي األصل الذي يتحدى 
كل فيلسوف ومفكر وكل ملحد ومكابر، وعندما جاء الوحي مطابًقا للفطرة، وبعباراته 
أن  يعني   ]62 ]الزمر:   ) ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   )ک    ا:  جدًّ الرصحية 

)1( فيزياء وفلسفة ثورة يف الفيزياء احلديثة، فرينر هايزنربغ، ترمجة: الدكتور أدهم السامن، مؤسسة الرسالة، 
بريوت، الطبعة الثانية، 1988م، ص23. 
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ذلك كذلك، وهو كذلك أتدري ملاذا؟ ألنه - جداًل - بعد أن أخرب اهلل اخللق بذلك ل 
يّدِع أحد بعده لنفسه هذه األحقية ال الطبيعة املزعومة ربًّا، وال املصادفة املفرتضة، وال 
الوجود نفسه، وذلك إما لعدم وجودها فاعلة يف هذا املجال أصاًل، أو لعدم وجود أثر 
هلا يف ذلك، أو لضعفها أمام خالقها ومن ثم فهي من خلقه وخاضعة حتت حكمه، وكل 
ذلك ال يؤهلها للربوبية وال لأللوهية، ومن ثم انتهى األمر منطًقا وعقاًل وبرهاًنا بأن 

اهلل سبحانه هو خالق كل يشء.

يقاوم هذا  أنه ال  يقينًا  يعلم  نفسه،  أنكر ذلك فهو مضطرب من داخل   كل من 
وليسأل  اهلل خالق كل يشء، وهو عىل كل يشء وكيل،  بأن  اجلارف  الوجودي  القدر 
يقول:  أن  إال  العاقل  أمام  يعد خيار  ل  األمر،  هلا، قيض  لينظر يف جوابه  ثم  ا  نفسه رسًّ
آمنت باهلل، وحده ال رشيك له، وبكل وحي جاء من عنده، مؤكًدا عىل كلمة التوحيد 
العقل من أساسه،  الذي خياطب  الوحي  السالم،  نبي ورسول عليهم  اخلالدة مع كل 
السليمة  العقول  أصحاب  من  إنكاره  أو  جتاهله  يصعب  بمنطق  أصوهلا  من  والفطرة 

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   )ۓ   جيًدا:  وتأمل  له،  استمع  احلواراملحكم  هبذا  املخاطبة 
ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  

حب( ]املؤمنون: 84- 89[.

*****
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شيًئا  حرموا  ربام  أهنم  التفصيلية  الفلسفية  العلوم  عىل  يطلعوا  ل  ممن  كثري  يتوقع 
مضموهنا  يعرفوا  أن  دون  )الفلسفة(  كلمة  سمعوا  إذا  خاص  شعور  فيغشاهم   ، مهامًّ
يسري من  ولو  الفكاك من يشء  تستطيع  الكريم، ال  القارئ  أهيا  أنت  ومكنوهنا، حتى 
هذا الشعور، فإذا كان اطالعك عليها حمدوًدا فقد يرتاءى لك وكأنك أمام رس عظيم قد 
حرمت معرفته، وليس بمقدورك الوصول إليه، وأنه قد فاتك أمر جلل هيمك معرفته 
يف حياتك، وأن جانًبا من احلقيقة املبهمة قد كشفه الفالسفة، ففازوا به دون سواهم، ثم 
دفعوا ثمن ذلك اليشء الثمني أمام الرأي العام )املؤدلج واملسيس( وهكذا، وإنك إنام 
ُتنَهى عن الفلسفة حتى ال تقع عىل )رس حمرج!( أو حجة ال داحض هلا، بينام يف احلقيقة 
التي  هذا املصطلح ال يعدو أن يكون وصًفا لفن اجتهادي من فنون العلوم اإلنسانية 
تتداخل مع ما سواها من العلوم، إن ل تكن أقلها أثًرا عىل املسرية اإلنسانية، فيام عدا 
التجريبي،  العلم  إىل حتفيز  النهاية  أدت يف  التي  العلميلة  للرتمجة  القابلة  األفكار  تلك 
والواقع أنه ليس من املسلم به أن من ل يعرف الفلسفة، أو يقرأ عنها فقد فاته ما ال يمكن 

تعويضه أو استدراكه من منافع املعرفة.

 ما الفلسفة؟ لو تتبعنا تاريخ الفلسفة بإجياز، لوجدنا أهنا نشأت يف القرن السادس 
قبل امليالد)1(، عىل يد )طاليس امللطي()2(، وأول من بحث يف الوجود بحًثا فلسفيًّا هو 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص411. 
فيلسوف عرفه  إغريقي وأول  فيلسوف  أول  Thalesof Miletus )640ق. م-545ق. م(  امللطي  )2( طاليس 
تاريخ البرش وهو من أقدم احلكامء السبعة وهو أول من لقب باحلكيم وهو أول الطبيعيني الذين رسموا 
أول صورة للعال جمردة من الدين والسحر وهو أول من توقع كسوف الشمس قبل حدوثه عاش منفرًدا 
متوحًدا بعد تأمالت طويله خلص بأن كل يش أصله املاء ويرجع إىل املاء! كان يسري وهو ينظر يف السامء 
فوقع يف حفرة وكان إىل جواره عجوز فقهقهت ساخرة منه وقالت: أتنظر يف السامء لتكشف رسها وأنت ال 
تقدر عىل معرفة ما بني قدميك فتتجنبه!: )موسوعة املورد، منري البعلبكي، دار العلم للماليني، 1991م(.
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الفلسفة طرح ألول  امليالد)2(، ومصطلح  قبل  القرن اخلامس  األييل()1( يف  )برمنديس 
للتعبري عن حماولة الكشف عن )احلقيقة(، عىل أن احلقيقة هي  مرة يف تاريخ اإلنسان 
مطاَبقة الفكر للواقع، وحيث إن احلقائق موجودة أصاًل يف هذا الوجود، علمها اإلنسان 
أم جهلها، فال تاريخ للفلسفة هبذا املفهوم، لكنها علم معريف يرتبط بالروح السائدة يف 
كل عرص، وبأشخاص وذوات وأحياًنا نفسيات الفالسفة أنفسهم، وهلذا فهي متغرية 
بتغري املرحلة، وال توجد مهنة )فيلسوف( متفرغ كام هو احلال مع الطبيب واملهندس 
واألديب مثاًل، بل توجد الفلسفة بوصفها هواية أو نشاًطا جانبيًّا مع تلك املهن الرئيسة 
أديًبا  )فولتري()4(  وكان  اجتامعيًّا،  مصلًحا  كونت()3(  )أوجستني  كان  فمثاًل  لروادها، 
وسياسيًّا، وكان )هربرت سبنرس()5( مهندًسا، وإذا ذكر كبار الفالسفة جاء أسامء هؤالء 
يف املقدمة، وقد تكون الفلسفة عبًئا عىل الفكر التجريبي، بل قد تصبح يف النهاية عبًئا عىل 

السكون  عىل  فلسفته  ترتكز  الثابت  الوجود  فيلسوف  م(  ـ470ق.  ق.م   540(  Parmenide برمنديس   )1(
جمدي  التاريخ،  فالسفة  )أشهر  إيطاليا:  جنوب  إيليا  مدينة  يف  ولد  الطبيعة(  )عن  مؤلفاته  من  والثبات 

كامل، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل، 2013م، ص23(.
)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص625. 

وعال  فيلسوف  1273هـ(   -1212( املوافق  1857م(  )1798م-   Auguste Comte كونت  أوجست   )3(
اجتامع فرنيس صاحب كتاب الفلسفة الوضعية يعتقد بقانون املراحل الثالث: املرحلة الالهوتية واملرحلة 

امليتافيزيقية واملرحلة الوضعية: )تاريخ الفلسفة احلديثة، رايت، ص392(. 
)4( فولتري  )François-Marie Arouet (Voltair )1694ـ1778م( املوافق )1105-1192هـ( ولد ومات يف 
باريس واسمه احلقيقي فرانسوا ماري آرويه واشتهر بفوليرت أديب ومرسحي فاقت شهرته أوروبا كان 
فيلسوًفا متساحمًا ساخًرا من الكتب املحرفة واألديان املزيفة واجه معارضة رشسة حتى بعد موته حرم من 
الدفن بمقربة العظامء ولكنه نقل إليها بعد 13 سنة من وفاته وشّيع رفاته أكثر من 600 ألف من الرجال 

والنساء: )معجم الفالسفة، طرابييش، ص471(.
وفيلسوف  مفكر  1321هـ(   -1235( املوافق  1903م(   -1820(  Herbert Spencer سبنرس  هربرت   )5(
نظرة  الفلسفي  املغزى  إىل  ينظر  قوية  بعزيمة  ونشأ  إخوانه  مات مجيع  األلقاب  يرفض  حديث  إنجليزي 
شمولية سعى إلجياد مركب للمعرفة العلمية ينظر للتطور عىل أنه عام يف كل يشء وبنى نظريته يف النشوء 
عىل وراثة الصفات املكتسبة أعجب بنظرية التطور لداروين كرس نفسه لتنقيح الفلسفة الرتكيبية وتفرغ 
حالته  وساءت  انقىض  قد  عمره  أن  أدرك  أن  بعد  إال  الزواج  يف  يفكر  ول  قط  يتزوج  ل  إنه  حتى  لذلك 

الصحية: )تاريخ الفلسفة احلديثة، رايت، ص435(. 
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املعيشة والرزق لروادها، فعندما تفرغ كلٌّ من )إيموائيل كانت()1( و)رينيه ديكارت( 
بأن  منهام  إقراًرا ضمنيًّا  منه)2(،  يعيشان  البحث عن مصدر رزق  إىل  للفلسفة، اضطرا 
الفلسفة وحدها ال تسمن، وال تغني من جوع من الناحية املادية، وأهنا مهنة إضافية عىل 
حياة اإلنسان يامرسها أوقات فراغه متى شاء، وهذا جيعل جممل أفكار الفالسفة أفكاًرا 
تعكس روح  كانت  الشدة  تولدت يف  التي  األفكار  وأن  الشدائد،  تتغري يف  اسرتخائية 

النقمة والثأر كتلك األفكار التي جاء هبا أمثال نيتشه وماركس.

وإذا كان العلم التجريبي الرتاكمي هو حماولة من اإلنسان للسيطرة عىل الطبيعة 
إنسانيته  واسرتداد  حريته  لنيل  األوىل  وسيلته  الفلسفة  كانت  فقد  ملنافعه،  وتسخريها 
عند  الفلسفة  مصطلح  فيه  ارتبط  الذي  الوقت  يف  أنه  فعجب  تعجب،  وإن  وكرامته، 
بعض الناس عىل أنه بوابة للشك! فإن هذا العلم قد نشأ أصاًل من اإلقرار باأللوهية، 
فقد كان اليونان القدماء يطلقون عىل من يشتغل بعلوم الكون وعلله )سوفوس( أي 
لدى  تتحرك  أن  إال  السليمة  الفطرة  وتأبى  )سوفيا(،  احلكمة  اشتقاق  ومنه  احلكيم، 
)فيثاغورس()3( يف القرن السادس قبل امليالد، فيعرتض عىل هذا املصطلح، قائاًل: إن 
احلكيم هو اإلله وحده! وما أنا إال فيلسوف؛ أي: حُمبٌّ للحكمة، فأدخل عليها كلمة 
)فيلو( وتعني )حمب( ليصبح املصطلح )فيلو سوفيا(، وعند ترمجة كتب اليونان القديمة 

ُعّرب هذا املصطلح إىل )فلسفة(، وتعني احلكمة واملشتغل فيها هو الفيلوسوف)4(.

من  أملاين  فيلسوف  1219هـ(   -1136( املوافق  1804م(   -1724(  Immanuel kant َكاْنت  إيموائيل   )1(
انطلقت  احلديث  الغريب  الفكر  بكونجسربج وهو مؤسس  مدينة  احلديث ولد يف  العرص  أعظم فالسفة 
فلسفته من العلوم املادية الدقيقة مثل الفيزياء والفلك ونشأة الكون لتكوين نظرة معرفية شاملة يف الكون 
وترتكز فلسفته عىل أن مصادر املعرفة هي احلس والعقل وليس احلس وحده وال العقل وحده وأن للعقل 
أفكاًرا نظرية مركوزة فيه أطلق عليها )قوانني العقل املنظمة( وأن قدرة العقل مرتبطة بالظواهر احلسية: 

)موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص269(. 
)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص413. 

اإليطالية  الفلسفة  مدرسة  أسس  يوناين  فيلسوف  م(  ق.   500 م-  ق.   580(  Pythagoras فيثاغورس   )3(
إىل  املوجودات  يرد مجيع  الضحك واملزاح  بيضاء ويمسك عن  ثياًبا  يرتدي  ا يف حياته  القديمة كان جادًّ
الفالسفة،  )معجم  اهلل:  يتبع  وأن  )اإلهلي(  مع  وفاق  عىل  يكون  أن  اإلنسان  غاية  ويرى  واحد،  أصل 

طرابييش، ص480(. 
)4( الفالسفة اإلسالميون بني املعتزلة واألشاعرة عيل مصطفى موقع شبكة األلوكة الشبكة العنكبوتية.
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وعىل الرغم من هذا املدخل املريح لعلم الفلسفة إال أن مفهومها قد تضخم بصورة 
متعاظمة عند غالبية من جيهلوهنا، حتى ظنوا أهنا يشء عظيم، من ُحرم منها فقد حرم خرًيا 
كثرًيا، ومن ل يتذوقها فهو ناقص احلصيلة املعرفية، وكأنه قد ضاع، وأضاع غريه بتفويتها، 
واحلقيقة أن الفلسفة وإن كانت فنًّا وعلاًم إنسانيًّا برز فيه فالسفة تارخييون ال نقلل من 
شأهنم يف جماهلم، إال أهنا تبقى حمصورة يف أضيق إطار من حيث عدد املهتمني هبا، ويكفي 
مقارنة حمدودية عدد الفالسفة وحتى إبرز تالمذهتم املعروفني بالرشاح، بالسواد األعظم 
من البرش الذين يعيشون حياهتم الطبيعية، ويدركون عدم رضورة معرفة الفلسفة أصاًل 
يف حياة اإلنسان، ويمكن القول بكل طمأنينة: إن الفلسفة بمباحثها القديمة ال مستقبل 
هلا يف عال اليوم، ولكنها بمفاهيمها اجلديدة وسيلة فاعلة لتطوير آليات احلركة العقلية 
لفهم األشياء ورسم إسرتاتيجياهتا وخططها املستقبلية يف مجيع جوانب احلياة السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية)1(، وعىل كل حال تبقى الفلسلفة علاًم له موقعه يف التاريخ، له 
أصوله وآلياته ومذاهبه املعتربة يف عيون الباحثني واملتخصصني يف العلوم اإلنسانية إال 

أهنا ليس بتلك األمهية التي حيظى هبا العلم التجريبي. 

*****

مذاهب الفل�سفة

ختتلف املنطلقات املوضوعية لعلم الفلسفة من مدرسة ألخرى، ويبقى االجتهاد 
املذاهب  اىل  اإلشارة  به  قصد  )الفلسفة(  مصطلح  ُأطلق  إذا  من  فهناك  مفتوًحا،  فيها 
الرئيسة هلا، وهي )الفلسفة احلسية واملثالية(، و)فلسفة الشك(، و)فلسفة التصوف(، 
و)العقيل(  الطبيعي(  )الواقعي  املشهورة  الثالثة  املذاهب  إىل  يصنفها  من  وهناك 
الفلسلفة ثالثة أقسام )فلسفة الوجود(:  و)التجريبي(، وهناك تصنيف ثالث يرى أن 
وهي التي تبحث يف الكون وعلته، وتبحث عن طبيعة املوجود وحقيقته وأصله وعلته، 
أي تبحث يف أمر اخلالق واملخلوق، و)فلسفة املعرفة(: وهي التي تبحث يف العقل وكنهه 

النهايات،  وخطاب  الفلسفة  مقال:  أبوعيل  نايب  إرشاف  والتحول  الثبات  سؤال  والعال:  الفلسفة  حوار   )1(
الدكتور موسى عبداهلل، دار الرباط، الطبعة األوىل، 2012م، ص33. 
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وقدرته، وجتمع اآلراء التي قاهلا الفالسفة يف كيفية حصول املعرفة ووسائلها ومبلغها 
من الصحة، و)فلسفة القيم(: وهي التي تبحث يف كنه اخلري والرش واجلامل والقبح)1(، 
وهناك من يقسم الفلسفة إىل رشقية تشمل حضارات الصني واهلند ويقول: إهنا تقوم 
إىل  يقسهام  من  وهناك  وأمريكا،  أوربا  يف  العقل  عىل  تقوم  غربية  وفلسفة  الدين،  عىل 

قديمة وحديثة، وهكذا اجتهادات برشية متعددة وال مشاّحة يف ذلك.

بعلم  )أرسطو( وهو خاص  اجتهادات  فهو من  األوىل(  )الفلسفة  أما مصطلح   
مصطلح  الفلسفة  عىل  املتأخرون  وأطلق  موجود،  هو  ما  عىل  املوجود  يف  البحث 
بأهنا  )ديكارت(  وعرفها  الطبيعة(،  بعد  ما  )علم  رشد()2(:  )ابن  وسامها  )اإلهليات( 
يعرف  ما  هي  األوىل  الفلسفة  أن  إىل  الرشاح  بعض  وانتهى  املعقولة(،  األمور  )معرفة 
بامليتافيزيقيا )ما وراء الطبيعة(، وأن )الفلسفة الثانية( هي البحث يف العلوم الطبيعية من 

فيزياء ورياضيات ونحوها)3(.

 والفلسفة فضاء مفتوح بال حدود، وأمواج فكرية مضطربة ومتعارضة ومتناقضة 
ومتطابقة أحياًنا، ليس فيها حق مطلق وال باطل مطلق وال عصمة للفالسفة، وال ينصح 
بتذوقها دونام شبع منها وارتواء، يقول عنها )إيموائيل كانت(: »إن البحث يف امليتافيزيقيا 
هاوية ال قاع هلا وال قرار، وأنه حميط مظلم ال شواطئ له وال منائر هيتدى بضوئها«)4(، 
وعىل الرغم من شهرته العاملية بعد صدور كتابه الشهري )نقد العقل اخلالص()5(، فقد 

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص23. 
ويلقب  رشد،  بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  هو  595هـ(   -520( املوافق  1198م(   -1126( رشد  ابن   )2(
باحلفيد، ويكنى أبا الوليد ولد يف قرطبة ألرسة عريقة يف العلم تعمق يف العلوم النقلية والعقلية الطبيعية 
ُيعّد الشارح األول لفلسفة أرسطو اهتم بمشكالت العقل والنقل وأثر بقوة يف الفكر األورويب يف العصور 
الوسطى من أهم مؤلفاته )بداية املجتهد وهناية املقتصد( يف الفقه املقارن )وهتافت التهافت( يف الفلسفة 
وُيعّد شخصية متعددة املواهب فهو قاٍض وفيلسوف وطبيب وفقيه: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء 

األول، ص19(.
)3(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص157. 

)4(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص328. 
)5( من أشهر الكتب الفلسفية يف العال وهو للفيلسوف األملاين )إيموائيل كانت( صدرت الطبعة األويل سنة 1781م 
احلقيقة  يف  ويبحث  الفلسفة  من  فرع  وهي  امليتافيزيقا  منزلة  عودة  إىل  الكتاب  وهيدف  1887م،  سنة  والثانية 

األولية للوجود )مدخل إىل الفلسفة السياسية، حممد وقيع اهلل أمحد، دار الفكر، دمشق، 2012، ص327(.
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األقل  عىل  للمحافظة  شديدة  ورغبة  حياته،  آخر  يف  خاص  إيامين  شعور  عنده  تنامى 
يتمنى، ويقول عن نفسه،  أيام طفولته، هكذا كان  أمه  فيه  الذي غرسته  إيامنه  بأصول 
بعيًدا عن فلسفته وشهرته التي جتاوزت أوروبا إىل العال كله، علاًم أنه كان حمسوًبا عىل 

الفالسفة املؤمنني بوجود اهلل إىل حد كبري.

وحتى ال نذهب بعيًدا يف تفصيل تباين التصورات الفلسفية نكتفي بام استقر عليه 
املتأخرين الذين حرصوها يف مذهبني رئيسني: املذهب األول )الفلسفة  تصنيفها عند 
و)الكون(،  األوىل()1(،  )العلة  جماالت:  ثالثة  يف  البحث  هبا  ويقصدون  النظرية(، 
)حياة  يف  البحث  وتعني  العملية(،  )الفلسفة  فهو:  الثاين  املذهب  وأما  و)املقادير(، 
اإلنسان ونظامه وسياسته وسلوكه(، وهي األسس الفكرية التي قامت عليها اجلامعات 
ترمجة  هي  التي  )الدكتوراه(  العليا  الشهادة  تسمية  جاءت  ومنها  البحوث،  ومراكز 

 .)Doctor of Philosphy( للمصطلح

*****

هل الفل�سفة �سرورة اأم ترف فكري؟

من العدل أن نتناول علم الفلسفة بتوازن موضوعي دون إفراط أو تفريط، ومن 
أو معجب هبا،  للفالسفة  مريد  لكل  مثرًيا  الفلسفة  أثر  من  التقليل  يكون  أن  الطبيعي 
التي  »الفلسفة  الفالسفة:  لرفقائه  منترًصا  مل()2(  ستيوارت  )جون  قبل  من  قاهلا  وقد 
للبرش، هي  الظاهرية  احلياة واالهتاممات  للغاية عن قضايا  بعيد  للسطح كيشء  تظهر 

كل  »إن  فقال:  احلركة  عىل  وجوده  إثبات  يف  اعتمد  وقد  )اهلل(!  هو  أرسطو  عند  األوىل  بالعلة  املقصود   )1(
ك وهذا املحرك ال يمكن أن حيتاج إىل حمرك آخر يستمد حركته من غيـره وإال  متحرك ال بد له من حُمرِّ
ك أو يفعل يف غريه  ك وال حيرَّ لتسلسل األمر إىل غري نه؛ فال بد من أن ينتهي األمر إىل حمرك أويل أزيل حُيرِّ
وال ينفعل بغريه وإال مَلَا كان أواًل وذلك املحرك األول هو اهلل«: )تلخيص ما بعد الطبيعة ألرسطو، ابن 

رشد، حتقيق: عثامن أمني، املقالة الرابعة، ص150(. 
)2( جون ستيوارت مل John Stuart Mill )1806- 1873م( املوافق )1221- 1290هـ( فيلسوف إنجليزي 
يعتمد يف دراساته عىل املنطق والبحث العلمي ومن أكرب دعاة مذهب املنفعة: )موسوعة الفلسفة، بدوي، 

اجلزء الثاين، ص466(. 
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التعصب هلا  أبلغ األثر عليهم«)1(، ولكن هذا  له  الذي  يف احلقيقة اليشء عىل األرض 
ال ينفي وجود آراء خمالفة هلا متاًما، وليس من اإلنصاف إنكار أثر الفالسفة خاصة فيام 

يتعلق باحلكمة والقيم واآلداب وعلوم االجتامع.

بل  ا  قليلة جدًّ فئة  الفالسفة  يبقى  ا،  الصاخب فكريًّ الرغم من حضورهم   وعىل 
أثر  ممن  بغريهم  مقارنة  الناس  حياة  يف  تأثرًيا  النخبوية  االجتامعية  الرشائح  أقل  ومن 
فيها عىل مدى التاريخ، يتضح هذا الفارق إذا ما قارنا تأثريهم بقوة تأثري األنبياء الذين 
يرسخون املعتقدات الفطرية السليمة، ويغريون معال احلضارة، وحيركون الرأي العام 
معتمدين عىل الوحي الذي تترشبه القلوب دون عناء، وكذلك تأثري العلامء املخرتعني 
الذين يقدمون خدمات تقنية ملموسة لإلنسان تغري حياته، بل وحتى أثر عامة الناس 
الزمن،  مع  التطور  نحو  احلياة  دّفة  اجلمعي  بعقلهم  واملوّجهني  بجوارحهم  الكادحني 
ومن النقاط السوداء يف تاريخ الفلسلفة استغالهلا من قبل أسوأ تيارين ُعرفا يف تاريخ 
اإلنسانية، ومها )احلركتان املاركسية والنازية( اللتان اعتمدتا مبارشة عىل أفكار بعض 
الفالسفة املتطرفني ليدفع الثمن عرشات املاليني من األرواح الربئية، ويف هناية املطاف 

يثبت فشلهام، ويكون مآهلام إىل زوال.

لكن إعامل العقل بعد مجوده، وتفتيق األذهان املنغلقة نحو التفكري املبارش والتأمل 
العميق، من أبرز إجيابيات الفالسفة الذين حاربوا الطاعة العمياء، وخرجوا عىل كثري 
يعبث  كان  الذين  الرعاع،  األتباع  واستهدفوا  البرشية،  تاريخ  يف  اجلامد  املألوف  من 
بعقوهلم اإلقطاعيون واألحبار والرهبان، حتى وصل األمر ببعض الفالسفة أن كفروا 
جهودهم  كرسوا  ثم  حمتالني،  فاسدين  كذابني  عليها  القائمني  واعتربوا  اليونان،  بآهلة 
منزًها،  كاماًل  بوجوده  هلم  توحي  فطرهتم  أن  ذلك  وسبب  احلق،  اإلله  عن  يبحثون 
فقرروا البحث عن أصل ثابت غري متغري وجمرد من صفات املوجودات الناقصة التي 
يدركوهنا أمامهم، بحيث يصبح هذا الثابت إهلًا كاماًل موجًدا لكل موجود، وهم بذلك 

يبحثون عن اخلالق)2(. 

)1(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص274. 
)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص32. 
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العقيل  باملذهب  املبرشين  املنطق هم طليعة  وأهل  واملفكرون  الفالسفة  كان  وإذا 
املادي وحده، فإن األنبياء يتقدمون البرشية بال منافس؛ وذلك ألهنم حيملون لواء البيان 
احليس والعقيل والغيبي عن رهبم من خرب الوحي الذي يبقى مع الزمن ثابًتا، بينام تزول 
آراء املخالفني له وأفكارهم، فدور األنبياء جوهري يف تبليغ وترسيخ أصول هذه األديان 
الساموية الباقية واملعروفة التي الزمت األجيال روحيًّا وسلوكيًّا، خاصة باحتاد رساالهتم 

من حيث املضمون العقدي عىل التوحيد: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  ٺ   ٺ( ]األنبياء: 25[ ولو اقترص دور األنبياء عىل اإلصالح الديني 
يف  والدخول  ا  حضاريًّ التأثري  قائمة  بتصدر  املخرتعون  العلامء  لنافسهم  فقط،  للدنيا 
النبيني،  دنياهم حتى من  أعلم بشؤون  فالناس  املادية وتطويرها،  الناس  تفاصيل حياة 
ولكن امتداد دور األنبياء إىل ترتيب أوضاع احلياة وما بعد املوت، جعلهم يف الصدارة 
البرشية واالصطفاء الرباين بال منازع، وال سيام أن أثرهم باٍق عىل الرغم من مرور مئات 
بل آالف السنني عىل رساالهتم اخلالدة، حيث كانت رساالهتم شاملة لرتتيب شأن الدنيا 

بام يكفي لعامرة األرض وشأن اآلخرة بام يقود للنجاة واخللود يف اجلنة.

 وأما العلامء املخرتعون رواد التقدم التقني والعلمي، فهم القادة احلقيقيون لتغيري 
عرص  إىل  احلجري  عرصه  من  باإلنسان  تدرجوا  لقد  ا،  دنيويًّ البرشية  احلضارة  مالمح 
املركبات الفضائية واألقامر الصناعية واإللكرتون واالتصاالت، إهنم أعلم هبذا الفن 
الدنيوي حتى من األنبياء الذين يعلوهنم قدًرا ومكانة، وهلذا منحهم املصطفى  هذا 
احلق الدنيوي بقوله الرصيح: »أفتم أعتم بأمور دف اكم«)1(، ويسجل لبعض الفالسفة 
للمخرتع  الفضل  ينسب  ولكن  التجريبي،  العلم  مدارس  حتفيز  يف  اإلجيايب  دورهم 

املبارش، وتربط املخرتعات باسم أصحاهبا. 

وأما أثر عامة الناس يف تطور حياة اإلنسان، فإجيابيتهم تكمن يف أهنم مادة البرش 
العام  الرأي  يتشكل  فمنهم  التجارب،  وإليه  منه  تنطلق  الذي  وميدانه  معادنه  ومنجم 
و)العقل اجلمعي( الذي جيب أن يكون يف االجتاه اإلجيايب لألمة، وهم من يصنع العرف 
السائد والعادة والتقليد االجتامعي، هم الذين يستقبلون املنتج العلمي فيفعلونه ويسوقونه 

)1( احلديث يف صحيح مسلم )2363( أن النبي  قال: »أفتم أعتم بأمور دف اكم«.
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ويطورونه، ويصبحون بذلك تابعني مؤازرين لعلامئهم يف بحوثهم التطويرية والتكميلية، 
هذا عالوة عىل أن عامة الناس هم ميدان اختبار وتطبيق وجتريب كل اخرتاع علمي جديد، 
وهم من يتحمله وحيمله ويقومه عرب األجيال أيًضا، أما الفالسفة، وإن أضافوا نوًعا من 
بعض  يف  رضرهم  أصبح  لربام  بل  تأثرًيا،  الفئات  هذه  أقل  فهم  املتناثر  املعريف  الرتتيب 
األحيان أكثر من نفعهم، كام هو احلال يف فالسفة الشؤم والشدة واألفكار املاركسية التي 

بسببها ارتكبت أبشع جرائم اإلنسان ضد اإلنسان من قتل وترشيد وإكراه عىل املعتقد.

إن سبب حمدودية إثر الفالسفة يف حياة الناس هو أهنم جاؤوا يف موقع هالمي بني 
بالعلم  الدنيا  يعمرون  الذين  والعلامء  بالوحي،  واآلخرة  الدنيا  يعمرون  الذين  األنبياء 
التجريبي، فليسوا بأنبياء يستظلون حتت ظل الوحي، ويتمتعون بالعصمة اإلهلية، وليسوا 
أيًضا بعلامء ذوي فضل دنيوي ال ينكر أثرهم يف حياة الناس يف الدنيا إال مكابر، وعادة ما 
يوصف الفالسفة بأهنم أهل كالم وتنظري وخيال جمرد، بل قد يصبحون عالة اقتصادية 
عىل العاملني والكادحني، وكل من حاول الربط بني أفكار بعض الفالسفة وبني العلم 
و)فرانسيس  الغربية  للحضارة  األول  املعلم  هو  )أرسطو(  إن  يقول:  كمن  التجريبي، 
بيكون( هو مفرسها، فهو بذلك خيلط احلق بالباطل، ويامرس تكلًفا يف نسبة الفضل إىل 
غري أهله، ويفتقر إىل ما يثبته يف عال الواقع، فلم يكن )إسحاق نيوتن()1( – مثاًل – الذي 
أثبت إيامنه بوجود اهلل بقوله: »يف غياب أي دليل آخر، اإلهبام وحده من شأنه أن يقنعني 
بوجود اهلل«، وبقوله أيًضا: »اإلله بمنزلة اخلالق األعظم الذي ال يمكن إنكار وجوده 
عند النظر إىل عظمة املخلوقات مجيًعا وهبائها«)2(، وبكتابه الذي حيمل عنوان )عقيدة 
اإلله الواحد(، ل يكن هذا العال الفذ لرياجع الرتاث الفلسفي ابتداء حتى خيرج للعال 
بقوانينه املشهورة يف احلركة التي أثرت يف الفكر الديني نفسه، وحركت العلم احلديث 

)1( إسحاق نيوتن Isaac Newton )1642- 1727م( املوافق )1052- 1139هـ( فيزيائي وريايض إنجليزي 
وصاحب فلسفة علمية جبارة وُيعّد من أعظم رواد حترير الطبيعيات من التكهنات والفرضيات املبهمة 
الرياضية للفلسفة الطبيعية( وكتاب  يتياًم يف إنجلرتا ونشأ بطفولة حزينة من أهم إنجازاته )املبادئ  ولد 
)البرصيات(: )موسوعة الفلسفة، عبدالرمحن بدوي، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، الطبعة األوىل، 

)1984م(، اجلزء الثالث، ص348(.
)2( أخبار الفالسفة قديًما وحديًثا، أمحد حممد وليد أيوب، دار العرب للدراسات والفكر والرتمجة، دمشق، 

2013م، ص119. 
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كتب  عىل  أديسون()1(  )توماس  يعكف  ول  الفلسفي،  النفس  عن  بعيًدا  أصوله  من 
ظالم  ولفالسفتهم  هلم  أنار  الذي  الكهربائي  املصباح  هذا  للبرشية  ليخرتع  الفالسفة 
الليل وظالم تيه الفالسفة أنفسهم، والقائمة تطول مع غريهم من العلامء التجريبيني)2(.

*****

ا! ا حم�سً الفل�سفة لي�ست �سرًّ

 املوضوعية يف تقييم الفلسفة أوىل من الغلو فيها أو اجلفاء عنها، فالفلسفة ليست 
ا حمًضا وال خرًيا حمًضا، بل هي مزيج من النتائج التي حددهتا مقدماهتا، ورضرها  رشًّ
يقل وفائدهتا تزداد كلام تناوهلا الباحثون عن احلقيقة من أبواهبا الصحيحة، وبمقاديرها 
الفكرية املتدرجة املكتملة، لكن جيب التنبيه بل والتحذير بقوة من أن االقرتاب من علم 
الفلسفة دون التبحر به أخطر بكثري من التعمق فيه، فهي كام وصفها )نديم اجلرس()3( 
بقوله ناصًحا الشباب: »وارمحتاه لكم يا شباب هذا اجليل، أنتم املخرضمون بني مدرسة 
اإليامن عن طريق النقل، ومدرسة اإلدراك عن طريق العقل، تلوكون قشوًرا من الدين، 
وقشوًرا من الفلسفة، وإن الفلسفة سبيل اإلحلاد، فيقوم يف عقولكم أن اإليامن والفلسفة 
ال جيتمعان، وأن الدين والعقل ال يأتلفان، وما هي كذلك، بل هي سبيل لإليامن باهلل 
عن طريق العقل الذي بني عليه اإليامن كله، ولكن الفلسفة بحر عىل خالف البحور، 
جيد راكبه اخلطر والزيغ يف سواحله وشطآنه، واألمان واإليامن يف جلجه وأعامقه«)4(، 
وقد وافقه متاًما عىل هذا الوصف الدقيق الفيلسوف )بسكال( عندما قال: »إذا كان قليل 

)1(  توماس أديسون Thomas Edison )1847- 1931م( املوافق )1263- 1350هـ( خمرتع أمريكي ولد 
يف قرية ميالن بول أوهايو األمريكية نشأ بليًدا، ول يمِض أكثر من ثالثة أشهر يف املدرسة لكن موهبته يف 

االخرتاع برزت أخرًيا فابتكر الصور املتحركة ومن أعظم إنجازاته املصباح الكهربائي:
(Encyclopaedia Britannica- Thomas Alva Edison, Matthew Josephson, Last Updated 52014-1-).

)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص326. 
املوزون  الشيخ  )أبوالنور  لسان  عىل  النصيحة  هذه  أورد  الشاميل  ولبنان  طرابلس  مفتي  اجلرس  نديم   )3(

السمرقندي( الشخصية الثانية يف كتابه: )قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم و القرآن، ص21(. 
)4(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص21. 



199

 الفصل السابع: الفتسفة: مذاملاا وآلارما 

من الفلسفة يبعد عن اهلل، فالكثري منها يرد إىل اهلل«)1(، ولكن ال بد من االستزادة أواًل 
بزاد الوحي الذي يطمئن إليه كل مرتدد، سواء أخذ بقليل أو بكثري من علم الفلسفة.

وعىل الرغم من هذا الضجيج العاملي حول الفلسفة، إال أهنا ل تكن وثيقة الصلة 
كل الصلة باحلياة الروحية لإلنسان، كام يتوقعه الكثري من الناس، فالرومان مثاًل كانوا 
فيام  بشأهنا  قائمة  وحياهتم  الضمري،  ملحاسبة  موجًها  يكون  أن  الفيلسوف  من  يطلبون 
سوى ذلك، بينام أراد البابوات يف القرن الثالث عرش من الفالسفة محاية العال املسيحي 
العقول من  الثامن عرش طلب من الفالسفة حترير  القرن  من األفكار اإلسالمية! ويف 

التقاليد املوروثة ودفعه نحو التحرر منها)2(.

أخرى،  مرة  يقرتبا  أن  يلبثان  ما  ثم  أحياًنا،  يتباعدان  قرينان،  والفلسفة  والعلم   
وقد كان العلم جزًءا من الفلسفة يف العصور اليوناية القديمة، واتسع مفهوم الفلسفة 
ليتجاوز علم الكون الطبيعي يف عهد الفيلسوف )طاليس( إىل أن أصبح شاماًل جلميع 
العلوم يف عرص )ديموقريطس( ومن بعده )أفالطون()3(، ثم تلميذه )أرسطو(، ثم بعد 
ليتفوق  منها،  االنفكاك  وشك  عىل  وكأنه  الفلسفة،  إطار  متجاوًزا  العلم  تطور  ذلك 
الدين عىل الفلسفة يف العصور الوسطى، حتى ذابت الفلسفة متاًما يف الدين يف القرن 
الثاين عرش، ويف العرص احلديث )القرن الثامن عرش( انفصل العلم والدين عن الفلسفة 
هنائيًّا، ثم أصبح العلم هو املؤثر يف الفلسفة يف القرن التاسع عرش، حتى كادت الفلسفة 
ختتفي بالعلم، إىل أن استقلت هنائيًّا عن العلم بعد احلرب العاملية األوىل بعد أن شب 

العلم عن طوقها، وجتاوزها بمراحل.

 وخيتلف الناس يف تقبلهم ورفضهم لدور الفالسفة يف تطور العلم احلديث، ففي 
هو  الذي  التجريبي  العلمي  للفكر  مهدوا  أهنم  يرون  من  فيه  يمجدهم  الذي  الوقت 
أساس احلضارة املعارصة، نجد آخرين عىل النقيض كالفيلسوف الفرنيس الكاثوليكي 

)1(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص125. 
)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص413. 

)3( أفالطون Platon )428ق. م- 348ق. م( مؤسس الفلسفة املثالية وتلميذ سقراط ومعلم أرسطو ولد يف 
أثينا وهو من أشهر الفالسفة وُيعّد هو وتلميذه أرسطو من أعظم الفالسفة يف التاريخ اإلنساين: )موسوعة 

الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص154(. 
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)ماريتان()1( الذي َيعّد كالًّ من )مارتن لوثر()2( و)ديكارت( و)جان روسو()3( مصادر 
البلوى التي تعانيها املسيحية اليوم)4(.

أما اخللل الذي وقع فيه فالسفة املسلمني - كام يراه املعارضون هلم - فهو أهنم 
أخذوا علم الكالم عن اليونان مرتمًجا بعالته ليجادلوا به املنطقيني يف العرص العبايس، 
النص  إىل  فجلبوا  نية،  حسن  عن  واملنطق  العقل  طريق  عن  النقلية  املسلامت  وليثبتوا 
النص  ديمومة  مع  تتعارض  التي  الشائكة  الفلسفة  وقيود  املنطق  غموض  الرشعي 
استحسنوا  أن  لبثوا  ما  ثم  مستقبيل،  متغري  كل  مع  املطلق  للتكيف  ومناسبته  ومرونته 
اجتاه  بوصلة  معها  فقدوا  لربام  قضايا  إىل  أكثر  وتعمقوا  املجال،  هذا  يف  البحث  حرية 
إبحارهم يف حميطات تالطمت فيها أمواج الفكر، حتى كادت تغرقهم، فلم جيدوا عمًقا 
هلذا الفن إال لدى األمم السابقة وخاصة اليونان، فتاه بعضهم، وظهر منه ما ل يستطع 
معه املجتمع الفطري تقبله، فصدرت من بعض الغيارى مواقف وأوصاف حادة يف حق 
بعض فالسفة املسلمني، ليس بالرضورة أن تكون مربرة يف كل حال، وقابل بعضهم 
علوم الفلسفة واملنطق بالرفض التام واهتام املنطقيني بالزندقة، حتى قال أحد الرافضني 

للمنطق مقفاًل بابه بالكلية: »من متنطق فقد تزندق«)5(.

)1( ماريتان Jacques Maritain )1882- 1975م( املوافق )1299- 1395هـ( فيلسوف فرنيس عىل منهج 
توما اإلكويني حتول من املذهب الربوتسنايت إىل الكاثوليكي متخلًيا عن كل ماضيه: )موسوعة الفلسفة، 

بدوي، اجلزء الثاين، ص424(. 
)2( لوثر مارتن Martin Luther )1483- 1546م( املوافق )888- 953هـ( مؤسس املذهب الربوتستانتي 
العاملي ولد يف أملانيا وعارض تقاليد الالهوت املسيحي يرى أن اهلل ُيعرف بالفطرة: ) موسوعة الفلسفة، 

بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص363(. 
1192هـ( فيلسوف  املوافق )1124-  Jean-Jacques Rousseau )1712م- 1778م(  )3( جان جاك روسو 
ا ومثري  الروح والعقل ولد يف جنيف عانى عقدة الشعور باالضطهاد وكاد يقرتب من اجلنون عاطفي جدًّ
للعواطف يغلب العاطفة عىل العقل يعتقد أن اإلنسان خري بطبعه من أشهر كتبه )العقد االجتامعي( نرشه 

عام 1762م: )تاريخ الفلسفة احلديثة، رايت، ص237(.
)4( موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص426. 

)5( هذه العبارة قاهلا إمام احلديث ابن الصالح الشهرزوري املتوىف سنة 643هـ واستخدمها شيخ اإلسالم ابن 
تيمية املتوىف سنة 729هـ، واستخدمها أيًضا العثامنيون األتراك يف وصف من يستخدمون املنطق يف تأويل 

األسامء والصفات وعلم الغيب.
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 واحلقيقة التي ربام غابت عن الكثري ممن سبقونا يف هذا الفن هي أن املسلمني، وإن 
كانوا ال حيرمون علاًم مباًحا يف أصله، وال ينفرون من فن مستحسن، إال أهنم ليسوا يف 
حاجة للمرور من النفق نفسه الذي مرت به األمم األخرى فلسفيًّا ومنطقيًّا للوصول 
املسلمني  حال  هو  كام  عندهم،  حمفوًظا  كتاب  وال  لدهيم  وحي  ال  حيث  احلقيقة،  إىل 
بحمد اهلل، فلجؤوا للمنطق بحًثا عن عالج للمشكالت املعرفية املستعصية عىل الفكر 
البرشي، أما حال املسلم الثابت عىل فطرته املستنري بوحي ربه أمام علم املنطق وفنون 
الفلسفة، فهو االستغناء بالوحي واالستئناس بالفطرة مع احلياد اليقظ، وهذا ما أكده 
شيخ اإلسالم )ابن تيمية( بقوله: »فإين كنت دائاًم أعلم أن املنطق اليوناين ال حيتاج إليه 

الذكي، وال ينتفع به البليد«)1(.

*****

تعاظم ذوات الفل�سفة واأفكارهم

ال  مفتوح  فضاء  إىل  املتضخمة  ذاته  من  الفيلسوف  ينطلق  احلاالت  من  كثري  يف 
حيده سقف، ويصل الغرور ببعضهم أن ينسى من حوله، فيتمدد بكل اجتاه، لقد ختيل 
حيلم  التي  الربوسية  الدولة  بقيام  سيتوقف  التاريخ  أن  )هيجل()2(  األملاين  الفيلسوف 
هبا، وختيل )كارل ماركس()3( أن التاريخ سينتهي بقيام الشيوعية التي حيلم هبا، وادعى 

)1( قال شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية يف )جممع الفتاوى املجلد التاسع ص82(: »فإين كنت دائاًم أعلم أن املنطق 
اليوناين ال حيتاج إليه الذكي وال ينتفع به البليد ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة ملا رأينا من صدق 
كثري منها ثم تبني يل فيام بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت يف ذلك شيًئا وملا كنت باإلسكندرية اجتمع يب 
من رأيته يعظم املتفلسفة بالتهويل والتقليد فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل واقتىض 

ذلك أين كتبت يف قعدة بني الظهر والعرص من الكالم عىل املنطق ما عقلته تلك الساعة(. 
)2( جورج وليم هيجل Georg Wilhelm Hegel )1770- 1831م( املوافق )1184- 1246هـ( ولد يف مدينة 
املثالية احلديثة ومن أشهر مؤلفاته )جيمس ستيوارت ظاهريات  الفلسفة  أبا  شتوجتارت األملانية، وُيعّد 

الفكر علم املنطق موسوعة العلوم الفلسفية(: )أشهر فالسفة التاريخ، جمدي كامل، ص69(. 
)3( كارل ماركس Karl Marx )1818- 1883م( املوافق )1232- 1300هـ( مفكر اقتصادي وسيايس 
أملاين ولد من أبوين هيوديني، وهو املسؤول مع )إنجلز( عن وجود فكر املاركسية التي أطلقها خصومه 
عىل مذهبه االقتصادي السيايس واإليدلوجي من أشهر كتبه )رأس املال(: )موسوعة الفلسفة، بدوي، 

اجلزء الثاين، ص418(.
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)فرانسيس فوكوياما()1( أن التاريخ سيتوقف بعد سيادة األفكار الليربالية الغربية)2( التي 
حيلم هبا هو اآلخر، وهكذا. ولعل حساسية القضايا التي يتطرق إليها هؤالء الفالسفة 
)خاصة فيام هلا عالقة بامليتافيزيقيا أو الغيبيات( نتج عنها هذا الدوي املزعج الذي تركوه 
خلفهم، والذي يفوق حجمهم الطبيعي بدرجات، حيث ال خيلو األمر من مبالغات يف 
أقواهلم وآرائهم، ولكن األهم من هذا كله أال يتلقاها األسوياء، وكأهنا مسلامت مقدسة 
صادرة ممن ال يسأل عام يفعل، يف وقت ال نكاد نجد من تراثهم إال رفاهتم هذا إن وجد، 

بينام نرى عموم الناس خمتلفني حوله اختالًفا ال يرجى معه اتفاق.

فيخطئون  اخلاص،  فنّهم  يف  جيتهدون  الناس،  سائر  من  كغريهم  والفالسفة   
ويصيبون وخيتلفون ويتناقضون، ولكن تركيزهم عىل الغيبيات التي ال سبيل ملعرفتها 
من دون الوحي أدخلهم يف أنفاق مظلمة، فآراؤهم أقرب اىل غرائب التفكري يف الوجود 
منها إىل املسلامت الصحيحة، ولو تتبعنا تاريخ البرشية لوجدنا عدد الفالسفة ال يشكل 
رقاًم يذكر يف حميط باليني الناس من أهل الفطرة السوية، ممن ال ينتظرون بحاٍل موقف 
الغريبة  بآرائهم  فالفالسفة  ومآالته،  الوجود  رس  هلم  ليفرس  مفكر  رأي  أو  فيلسوف 
أحياًنا، يبدون للناس وكأهنم جمرد ذرات غبار ال تكدر صفاء املحيط الفطري العظيم 
لبني البرش، وخاصة عندما يصطدمون بجدار الفطرة السوية وجدارهتا، ولذلك ال ننكر 
أن الفلسفة علم من علوم اإلنسان وفنونه، ولكن جيب أن توضع يف إطارها الطبيعي 
دون مبالغة يف تضخيمها، وجيب النظر إليها عىل أهنا جمرد آراء وأفكار برشية متناثرة، 
واالختالف فيها هو األصل، وقد اختلف الفالسفة أنفسهم فيام بينهم، وأنكر بعضهم 
عىل بعض، بل وتقلب بعضهم يف حياته من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار، مستدرًكا 
عىل نفسه، فقد يبدأ ملحًدا وينتهي مؤمنًا، أما اجلريمة الكربى فهي وضع علم الفلسفة 
البرشية القائم أصاًل عىل قواعد مضطربة يف مصاف الوحي املنزل عىل الرسل من رب 
اخلالق  مع  أدب  إنه بحق خطأ جسيم وسوء  للغيبيات،  معرفيًّا  بوصفه مصدًرا  اخللق 
املقدس، وصدق اهلل  الوحي  املنكر يف حق  الظلم واإلجحاف والتضليل  ورضب من 

)1( فرانسيس فوكوياما F. Fukuyama فيلسوف أمريكي معارص ومن أشهر كتبه )نه التاريخ( ولد عام 1952م 
)وهم اإلحلاد، رشيف، ص34(.

)2(  مدخل إىل الفلسفة السياسية، حممد وقيع اهلل أمحد، )مرجع سابق(، ص129. 
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ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   القائل: 
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ( ]فاطر: 19– 23[. 

 إن عىل املسلمني اليوم أن يرفعوا رؤوسهم عالًيا، وأن يفخروا بدينهم، ويدركوا 
أهنم هم األعلون، وأن عزهتم تتجىل يف وجود قرآن عظيم بني أيدهيم، راسًخا رسوخ 
اجلبال ل يتغري، ول يبدل، ول يتبدل طيلة عمره الذي مىض منه ما يقارب األلف ونصف 
األلف من السنني، بينام ال تكاد جتمع قاساًم مشرتًكا لغالبية الفالسفة عىل رأي موحد، 
بل حتى آراء آحادهم ال تصمد كثرًيا أمام رياح التغيري والتجديد املتتابعة مع الزمان، 
صمود  ضعف  ملقارنة  مطلًقا  جمال  وال  متاًما،  لإللغاء  ولربام  اجلوهري  للنقد  تتعرض 
موقف الفالسفة جمتمعني عرب التاريخ بآرائهم مع قوة صمود الوحي منفرًدا منذ أنزله 
اهلل عىل رسله، وعلم الفلسفة علم خيايل نظري بحت، ال يرقى إىل مستوى مصداقية 
العلوم التجريبية واألدبية والتارخيية األخرى، هذا إضافة إىل لغته الركيكة واملستعصية 
القول  يف  الفالسفة  بعض  يتكلف  ما  وعادة  الفن،  هذا  يف  املتخصصني  عىل  إال  فهاًم 
إلظهار مهاراهتم املعرفية أمام قرنائهم، فيكتب هلم بلغته االستعراضية، ثم يسوق كتابه 
للناس عامة، فيحرم الناس من فهم فكرته، يقول ابن سينا مثاًل لوصف الزمان: »وأما 
الزمان فهو يشء غري مقداره! وغري مكانه! وهو أمر به يكون )القبُل(، الذي ال يكون 
معه )البعُد(، فهذه الَقبلية له لذاته ولغريه، وكذلك الَبعدية، وهذه الَقبليات والَبعديات 
متصلة عىل غري هناية، والذي لذاته هو قبل يشء، هو بعينه يصري بعد يشء، وليس أنه 
)قبل( هو أنه حركة بل معنى آخر...«)1(، أرأيت كيف حتس وكأنك حتت وطأة كالم 
حياة  يف  وأملها  نفسك  وارتياح  بحالك  ذلك  قارن  املسرتخي،  العقل  منه  ينفر  ثقيل 
طويلة وأنت تنصت إىل هذا النص السلس اليسري اللني عىل املسامع والعقل والقلب 

يصف الزمان بكل ما نحتاج إليه نحن البرش وبكفايتنا يف حياتنا منه، قال تعاىل: )ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې  

ې  ې  ى  ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ( ]يونس: 5[.

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص53. 
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أي يشء  »إن  الوجود:  )أرسطو( عن  قول  الثقيل  الفلسفي  التكلف   ومن صور 
أو سوف ال يكون،  فإنه سوف يكون،  ثم  أو ال يكون، ومن  أن يكون  إما  بالرضورة، 
أو غريه رضوري«)1(،  األشياء  إن شيًئا من  يفّصل، ويقول:  أن  املرء  يستطيع  ولكن ال 
ويقول أيًضا: »إن قولنا عام يكون: إنه ال يكون، أو عام ال يكون إنه كائن، قول باطل، 
يف حني أن قولنا عام يكون: إنه كائن، وعام ال يكون إنه غري كائن، هو قول صحيح()2(! 
واحلقيقة أن كل ما حياول قوله هبذا التكلف قد احتوته وزيادة آية قصرية وجيزة بليغة من 
سورة القمر إذا ما تم فهمها يف إطار اإليامن باهلل والعبودية له، يف كلامت حمدودة ميرسة 

للفهم العام وخالية من التكلف املنفر، قال تعاىل: )حت  خت  مت  ىت  يت ( ]القمر: 49[. 

*****

الفل�سفة والنف�سيات املتاأزمة 

إذا سلمنا بأن البيئة وظروف النشأة والظروف السياسية والتارخيية واالجتامعية، 
هي التي تصنع شخصية املفكر أو الفيلسوف، ومن ثم تعكس لنا طبيعة آرائه وأفكاره، 
فليس من اإلنصاف أن يلزم الناس بقبول تلك اآلراء خاصة أن بعضها شاذ أو متناقض 
حتت اسم فلسفة صنعتها الظروف املرحلية للفيلسوف بخريها ورشها، فهذا الفيلسوف 
األملاين افرلإرا ف تا تم ف تالا)3(، ُيعّد مرجًعا معترًبا للكثري من التيارات املناوئة للدين 
ا، فوالده قسيس  والوحي والغيبيات، لكنه نتاج بيئة مأساوية، إنه ابن العائلة املتدينة جدًّ
وأفكارها،  والكنيسة  الدين  ضد  ا  جدًّ متعصًبا  )نيتشه(  من  جعل  وهذا  بروتستنتي، 
واعتربها سبب الرش يف الوجود، ثم اختذ موقًفا معادًيا جلميع األديان، ووالده مقرب 

)1(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص82. 
)2(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص228. 

)3( فريدريك نيتشه Friedrich Nietzsche )1844- 1900م( املوافق )1260- 1318هـ( فيلسوف أملاين ولد 
يف ريكن وهو املؤسس لفلسفة القوة ومن أعظم الفالسفة تأثرًيا يف القرن العرشين من أشهر مؤلفاته كتاب 

)هكذا تكلم زرادشت( وكتاب )عدو املسيح(: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص508(.
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من امللوك حتى اختار اسم ابنه )فردريك(، ابتهاًجا باسم امللك )فريديرك الكبري()1(، 
وهذا التقارب بني عائلته وبني امللك أوجد عنده عقدة أخرى من هذه املبالغة يف الوالء، 
ا  نشأ شابًّ الدراسة،  من  األوىل  املراحل  عام 1859م وهو اليزال يف  والده  وفاة  وبعد 
ا، دفعه ذلك إىل اإلعجاب بفيلسوف التشاؤم )آرثر شوبنهور()2(، ثم شارك  متشائاًم جدًّ
ا،  يف حرب السبعني عاًما ممرًضا متطوًعا، فطرد من اجليش بعد أن ارتكب خطأ عسكريًّ
ثم أصيب باجلنون عام 1889م وأقام يف مستشفيات )بازل( حتى وفاته عام 1900م، 
وقد بلغت به األنانية أو األوحدية أن قال عن نفسه: »إن قويل: إن العال متثيل يل، قضية 

ال بد أن يقبل هبا اجلميع حاملا يفهموهنا«)3(.

 لقد كان )نيتشه( وعاء سوء حيوي كل نظرة سوداوية وتشاؤمية للحياة املحسوسة، 
فتنكر هلا، ففي الوقت الذي نجد فيلسوًفا متوازًنا مثل )سقراط( يقول عن املرأة إهنا: 
إليها إىل درجة  يبالغ يف نسبة الرش  »أحىل هدية قدمها اهلل إىل اإلنسان«، نجد )نيتشه( 
أنه  والغريب  متاًما،  املايض  يرفض  وهو  للرجل!(  الطبيعة  نصبته  ا  )فخًّ اعتربها  أنه 
اشتهر بأنه فيلسوف القوة، بينام األوىل أن يكون فيلسوف النقمة، لقد هاجم الفلسفة 
واألخالق باجلملة وقال عن العقل إنه: »خطري يدعي معرفة كل يشء«)4(، لكنه هبذا 
املوقف املتطرف يعكس بيئة املصائب واملعاناة التي كابدها، فأوصلته إىل هذا املستوى 

ملوك  أشهر  من  1200هـ(   -1124( املوافق  1786م(   -1712(  II Friedrich الكبري  الثاين  فريدريك   )1(
ب بالكبري لنجاحه يف جماالت متعددة عارص التنوير وهو حاكم  بروسيا وهو ابن فريدريك وليم األول ولقِّ
شمويل مستبد ولكنه مستنري: )امللك فريدرك الثاين واإلسالم: الصداقة املزعومة، مؤنس مفتاح، القدس 

العريب، العدد 7905، 30 أكتوبر 2014م، ص12(.
أملاين  فيلسوف  1276هـ(   -1202( املوافق  1860م(   -1788(  Schopenhauer Arthur شوبنهور  آرثر   )2(
طاف  األوروبية  اللغات  مجيع  يف  عامليًّا  اساًم  لكونه  آرثر  اسم  والده  اختار  والرسعة  بالقوة  مذهبه  يتميز 
احلقيقة  يبحث عن  لكنه  أمل  أو  أي رجاء  لديه  ليس  السادسة عرشة من عمره  بلوغه  قبل  كلها  أوروبا 
واشتهر بأنه فيلسوف الشؤم والشقاء عاش طفاًل وحيًدا بال أم وال وطن وال صديق مات أبوه منتحًرا 
وماتت جدته وهي مصابة باجلنون وهجرته أمه 24 عاًما من أشهر كتبه )العال كإرادة وفكرة(: )معجم 
الفالسفة، طرابييش، ص405( وكذلك )قصة الفلسفة، وول ديورانت، مكتبة املعارف، بريوت، ترمجة: 

الدكتور فتح اهلل حممد املشعشع، الطبعة السادسة، ص388(. 
)3(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص64. 

)4(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص513. 
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)نيتشه(  »إن  بدوي)1(:  عبدالرمحن  اإلسالمي  والفيلسوف  املفكر  يقول  االنتقام،  من 
عندما هاجم )اهلل(، إنام هاجم الواقع األخالقي الذي تصوره املسيحية باسم اهلل«)2(، 
التي قامت  الدعائم  القارئ، أن أفكار )نيتشه( كانت من أقوى  ولك أن تتخيل أخي 

عليها احلركة النازية.

وعىل الرغم مما يعرف عن بعض الفالسفة من حكم وآراء حصيفة، فإن لبعضهم 
من الغرائب ما ال جتد له تفسرًيا منطقيًّا مقبواًل، فمثاًل كان )أفالطون( مع شهرته العاملية، 
يتدروش، ويميش حايف القدمني، وال يغري مالبسه طوال العام)3(، وهناك مدرسة فلسفية 
يعرف أتباعها بالكلبيني )Cynics( وهم جمموعة من الفالسفة يــرون أن حيــاة الكلب 
هي املثــل األعىل! التسّول والزحف! فال يرتبون مأكلهم ومرشهبم، وال يقتنون ثروة، 
ا يف ظل  وال يتزوجون بنية تأسيس أســرة، يعتقدون أن الكلب سعيد وراٍض بحاله جدًّ
السمــو  إىل  ليصــل  اخلطوات  هذه  اإلنسان  يتبع  أن  جيــب  لذلك  الظــروف؛  هذه 
للمدنية، عاش شحاًذا  ا  كان عدوًّ الذي  )ديوجني()4(  الفيلسوف  أشهرهم  !وكان من 
مصباًحا  وحيمل  يميش،  وكان  كبري،  برميل  يف  حياته  أغلب  وعاش  أثينا،  شوارع  يف 
فضيلة)5(،  الفقر  يف  يرى  وكان  واحد!  فاضل  رجل  عن  يبحث  أنه  يزعم  النهار،  يف 
اإلنجليزي الفيلسوف  أوىص  وقد  مطلًقا،  وجهه  شعر  حيلق  ال  )شوبنهور(   وكان 

تالميذ  وأحد  ومؤرخ  مرصي  فيلسوف  1423هـ(   -1335( 2002م(   -1917( بدوي  عبدالرمحن   )1(
الفيلسوف الفرنيس الشهري الالند قدم رسالته للامجستريعن )مشكلة املوت يف فلسفة الوجودية( وقدم 
رسالة الدكتوراه يف )الزمان الوجودي( أمىض عمره يف الكتابة عن الفلسفة الوجودية ثم ختىل عنها آخر 

حياته متجًها بقوة نحو الوحي: )معجم الفالسفة، طرابييش، ص156(. 
)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص608. 

)3(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص579. 
)4( ديوجني سينوب Diogenes of Sinope )412ق. م- 323ق. م( فيلسوف يوناين يرفض املدنية ويرى أن 
العاملي  بانتامئه  يرصح  ومؤسساته  املجتمع  قيم  هلدم  حياته  كرس  النظريات  وليس  األفعال  يف  الفضيلة 

ويرفض نسبته إىل دولة او مدينة: )أشهر فالسفة التاريخ، جمدي كامل، ص63(.
)5( أشهر فالسفة التاريخ، جمدي كامل، )مرجع سابق(، ص63. 
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النظر  يف  سعادة  من  اآلخرون  جيده  قد  ملا  موته؛  بعد  جسده  حينط  أن  بنتهام()1(  )إرميا 
كان  عقاًل،  وأرشدهم  الفالسفة  أحكم  من  ُيعّد  الذي  كانت(  )إيموائيل  وحتى  إليه)2(! 
احتياًطا للسالمة)3(،  أنفه  يتنفس إال من  يميش مقنًعا خوًفا من اإلنفلونزا والتلوث، وال 
وإذا جتاوزنا هذه الشكليات إىل األفكار، فهم أيًضا ليسوا خمتلفني مع من حوهلم فحسب، 
بل أيًضا فيام بينهم خمتلفون ومتشاكسون يف أفكارهم حول احلقائق واملسلامت، ولقد ضاق 
)فولتري( ذرًعا بأقرانه الفالسفة قدياًم وحديًثا، وقال إن: »رئيس كل مذهب من مذاهب 
امليتافيزيقيا  أن  قناعتي  زادت  أكثر،  رست  وقال:»كلام  ما«،  نوًعا  دجااًل  كان  الفلسفة 
)الغيبيات( بالنسبة إىل الفالسفة كالقصص بالنسبة إىل النساء()4(، لقد كان فولتري األديب 
والفيلسوف شجاًعا يف طرح أفكاره، وله مواقف قوية ضد اخلرافة التي يمقتها بشدة، بينام 

ا السعي للبحث عن احلقيقة بعيًدا عن اخلرافة واألوهام. يقدر جدًّ

 وقد أورد قصته مع الكاهن الربمهي الذي متنى لو ل يولد أبًدا! فلام سأله )فولتري( 
بأنه قىض أربعني سنة يف الدراسة وخسارة الوقت،  عن سبب هذا اإلحباط؟! أجاب 
معتقًدا أنه مركب من املادة دون أن يستطيع إقناع نفسه بحقيقة ذلك! ثم حتدث فولتري 
يف اليوم نفسه مع امرأة عجوز تعيش قريًبا من ذلك الربمهي، وسأهلا فيام إذا كانت مهتمة 
لعدم فهمها لكيفية خلقها كام هو حال الربمهي؟ فلم تفهم سؤاله أصاًل! ونفت أهنا تفكر 
يف يشء مما يشغل به الربمهي نفسه، ويفني به عمره، مكتفية باعتقادها بإله اهلندوس! 
تعتقد أهنا أسعد الناس إذا ما سكبت قلياًل من ماء النهر )املقدس( عىل جسدها، وملا 
وجه فولتري سؤاله إىل ذلك الكاهن قائاًل: أال تشعر باخلجل من شقائك، بينام تشاهد 
بام  نفسها  تشغل  أهنا ال  منك، ملجرد  مقربة  فيه وعىل  أنت  مما  نفسها  أراحت  قد  امرأة 
أشغلت به نفسك، أجاب بقوله: »لقد قلت لنفيس أكثر من مرة: إين لو كنت جاهاًل 

)1( إرميا بنتهام Jeremy Bentham )1748- 1832م( املوافق )1198- 1248هـ( فيسلوف إنجليزي ومنظر 
للمذهب احليس عىل خطى إيبقور وهوبز يرى أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون األل بالطبع أنشأ جملة 

وستمنسرت للدعوة إىل اإلصالح السيايس )تاريخ الفلسفة احلديثة، كرم، ص332(. 
)2( الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص85. 

)3( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(،  ص331. 
)4( قصة الفلسفة ديورانت، )مرجع سابق(، ص291. 
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كجاريت العجوز لكنت سعيًدا، ومع ذلك فإن مثل هذه السعادة )الغافلة( عند العجوز 
ال أريدها، وال أرغب فيها«)1(، ولعل سبب رفضه حلياة تلك العجوز هو كوهنا تعتقد 
بآهلة اهلندوس اخلرافية الرشكية، فسعادهتا ظاهرية غري متجذرة يف أعامق الفكر والعقل، 
احلقيقة،  عىل  حريًصا  كان  ولكنه  موقفها،  ترّشب  لربام  احلق  باإلله  تؤمن  كانت  لو  إذ 
ا لتقبلها إذا اتضحت له، وال يبدو أنه مستعد لالنتقال من  ومن الواضح أنه كان مستعدًّ
خرافة إىل أخرى، والعقل السليم يثبت أن إيامًنا يتوصل إليه اإلنسان بالبحث والتفكر 
والتأمل، خري ألف مرة من إيامن جامد موروث، قد ال يصمد ثانية أمام رياح العصف 

الفكري العاملي أو االبتالءات واملحن.

أثر  نشأته  فقد كان لظروف  للجدل،  املثرية  )لينني(  املشهد مع شخصية  ويتكرر 
جوهري يف طبيعة أفكاره التي تشكلت نتيجة للبيئة القاسية، فقد نشأ يف أرسة مضطربة 
منظمة  يف  األكربعضًوا  أخوه  وكان  متمردين،  ثوريني  إخوانه  مجيع  كان  حيث  بائسة، 
إرهابية، فحكم عليه باإلعدام شنًقا النتامئه إليها، فأثر ذلك يف نفسية )لينني(، وزرعت 
إىل  اجلامعة حتول  التي الزمته طوال حياته، وبعد طرده من  احلادة  االنتقام  فيه غريزة 

املاركسية، وأطلق عىل نفسه )لينني(، بعد أن جتاوز الثالثني من عمره)2(.

ماركس(،  )كارل  دربه  رفيق  شخصية  تصنع  القاسية  الظروف  كانت  وكذلك 
الذي أقام يف لندن عام 1849م يف ضنك وفقر مدقع، عرضه هو وأرسته للجوع، حتى 
العمل والعامل،  لعبادة  ميول  لديه  فتكون  دفنهام،  قيمة  فلم جيد  إثره ولداه،  مات عىل 
فظائعه  بجميع  املاركسية  مذهب  إليه  ينسب  الذي  وهو  الرأساملية،  عىل  والنقمة 
خصمه  أتباع  أطلقه  قد  املاركسية  مصطلح  أن  والغريب  السوداء،  ومآسيه  وضحاياه 
)كونيه(، قدًحا يف انحرافه هو وأتباعه عن املبادئ االشرتاكية)3( التي كانوا يتمسكون 
الدين  وصف  عندما  )ماركس(  أطلقها  التي  املستفزة  العبارة  بتلك  سمع  وكلنا  هبا، 
بقوله: »الدين أفيون الشعوب«! وكنا نظن أن ماركس قد جترد من كل دين، وأن هذا 

)1( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص292. 
)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص401. 
)3(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص418. 
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موقفه من األديان الصحيحة، فتبني أنه ل يكن خمطًئا حني أطلقها يف سياق يقصد به أن 
الفقراء ومحلهم عىل حتمل  لتخدير  الشعويب  الدين  مفهوم  يستغلون  واحلكام  األغنياء 
انتظارهم دخول  املطالبة هبا مقابل  البؤس، والسكوت عن حقوقهم املرشوعة وعدم 
اجلنة واألجر بعد املوت)1(، ومن ثم تستأثر األقلية بحقوق األغلبية وامتيازاهتم، والذي 
يؤكد هذا االستنتاج أن )ماركس( نفسه رغم عناده واستكباره عن احلق الذي يعلمه، 
قد تراجع يف حدته املعارضة لألديان آخر حياته، وكتب رسالة إىل صديقه )إنجلز()2( 
التي  السودان  املهدوية يف  للثورة  الذي كان وقوًدا  الدين اإلسالمي،  فيها بروح  يشيد 
أن  يمكننا  »ال  صغري()4(:  حممد  )نبيل  األستاذ  يقول  الربيطانية)3(،  اإلمربيالية  هزمت 
ننظر إىل املاركسية من زاوية واحدة ضيقة باعتبارها الدين قوى ظالمية وسلبية بذاهتا، 
وإنام ُتعّد املاركسية هذه الظالمية كامنة يف تلك التشكيالت االجتامعية والطبقية التي 

يوظف من خالهلا الدين«)5(.

وممن متسك بموقفه بعناد، ثم غرّيه بعد أن استسلم للقدر )جون مل( الذي كان 
يؤمن بسلطة العقل املطلقة، حتى مرت به أزمة عقلية أرغمته أن يغري موقفه، ويؤمن 
امللحد )ديفد  الفيلسوف  أيًضا مع  العقل)6(، وتكرر املوقف  العاطفة إىل جوار  بوجود 
هيوم(، الذي نشأ هو اآلخر يتياًم متدينًا عند عمه القسيس )جورج( املتشدد يف األخالق 
والدين، ما ولد لدى )هيوم( كراهية للدين املسيحي خاصة، ولألديان عامة، فنفر من 

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص25. 
)2( فريديرك إنجلز Friedrich Engels )1820- 1895م( املوافق )1235- 1312هـ( ولد من أب متزمت 
دينيًّا وكان إنجلز ابنه األكرب أعجب بفكر الفيلسوف األملاين هيغل وُيعّد إنجلز املسؤول األول مع كارل 

ماركس عن نشوء املذهب املاركيس أي النظرية الشيوعية العلمية نظرية املادية اجلدلية:
(Encyclopaedia Britannica- Friedrich Engels, Oscar J. Hammen, Last Updated 72014-8-).

)3( مدخل إىل الفلسفة السياسية، حممد وقيع اهلل أمحد، )مرجع سابق(، ص212. 
)4( باحث وأكاديمي من جامعة مولود معري- تيزي ويزو- اجلزائر.

املاركسية  للرؤية  فلسفية  مقاربة  مقال  املحمداوي  بإرشاف عيل عبود  املؤلفني  الدين جمموعة من  فلسفة   )5(
الطبعة  الرباط،  األمان،  دار  صغري،  حممد  نبيل  للكاتب:  الشعوب  أفيون  الدين  مقولة  وتفكيك  للدين 

األوىل، 2012م، ص146. 
)6(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص467.
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رفض،  التكسب  هبدف  القانون  بدراسة  أهله  عليه  ألح  وعندما  النفور،  أشد  التدين 
الرغم مما نرشه من حماوالت إلبطال  نفسية كادت تقيض عليه، وعىل  وتعرض ألزمة 
قال يف آخر حياته:  أنه  إال  املحكم،  بالكون  استدالاًل  اخلالق  املستدلني بوجود  حجج 
»ال مانع من أن يكون هناك إله«! وقبول هذا األمر بالنسبة إليه كان مرشوًطا يف اجتاه 
الفطرة، حيث شدد عىل أن هذا اإلله جيب أن »ال يشبه إله األديان إال من بعيد«)1(، ما 
يعني أنه ليس لديه مشكلة مع إله الكون احلق، بل مشكلته كانت يف )آهلة( األديان التي 
النفور منها، حيث نراه يف موضع آخر يسند أمور املعجزة  قرأ عنها، ما دفعه بقوة إىل 
إىل اهلل، فيقول: »إن املعجزة خرق لقانون الطبيعة ألمر يريده اهلل!«)2(، ويعرتف بوجود 
حاالت يكون من املعقول التصديق فيها بحدوث أمور غري مألوفة، لكنه يشرتط تواتر 
اخلرب عنها، وأال يكون للشهود أي منفعة من وراء إيراد اخلرب عنها، إنه هبذا الترصيح 
وكأنه يرفض اخلرافة، ويبحث عن احلقيقة عىل الرغم من أن بعض كتب الفلسفه جتعله 

عىل رأس قائمة امللحدين. 

وأما فيلسوف الوجودية الدانامركي )سرين كريكجور()3( فقد كان االبن األصغر 
ا، كان راعًيا للغنم، وجيدف يف غضبه بال حدود حتى إنه )لعن اهلل(!!  ألب عصبي جدًّ
يف أول حياته، ثم ندم، وأيقن بالعقوبة من اهلل، فلام ماتت زوجته، ومات أبناؤه ما عدا 
اثنني منهم، أراد والدمها أن يكفر عن خطيئته تلك بالقسوة الشديدة عليهام وخاصة ابنه 
)سرين( الذي حتطمت كل آماله، واهنارت ثقته باحلياة وهو يرى والده العجوز احلزين 
البطش، وعام 1835م أصيب )سرين( باضطراب نفيس الزمه طوال  به أشد  يبطش 
حياته من قلق وجزع، فأصبح يقلق من الذباب، ويضطرب من صوته، وتسلط عليه 
اهلموم!  هذه  لتبديد  الرشاب  إىل  فلجأ  االنتحار،  هاجس  وشغله  اجلنون،  من  اخلوف 
ختيل أن هذا الطفل الذي نشأ يف هذه البيئة املضطربة، والعربيد السّكري سيكون فيام بعد 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص618. 
)2( الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص138-137. 

دانامركي  فيلسوف  1271هـ(   -1228( املوافق  1855م(   -1813(  Soren Kierkegaard كجور  كري   )3(
عاطفي وأديب له تأمالت يف حياة اإلنسان استخلص منها )مدارج عىل طريق احلياة( سامها املدرج احليس 

واملدرج األخالقي واملدرج الديني: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص326(.
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رائًدا ملذهب )الوجودية()1( يف علم الفلسفة)2(! إن قوًما يقبلون هبؤالء املأزومني رواًدا 
للفكر والفلسفة ال يستحقون إال أن يقال هلم كام قال اخلليل  لقومه: )ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ( ]األنبياء: 67[. 
املسؤولة  هي  الفالسفة،  بعض  ألحوال  واملالزمة  املتأزمة  النفسيات  هذه  إن 
جتاه  وتطرفهم  بل  الغريبة  وأفكارهم  مواقفهم  من  كثري  تشكيل  عن  األوىل  بالدرجة 
املتأخرين  الرشاح  من  املعارصين  املكابرين  بعض  جتاهل  والغريب  والوجود،  الواقع 
هلذه النفسيات املعلولة باالبتالءات واحلوادث القاسية عند بعضهم، فرتاهم جيعلون من 
آرائهم املعلولة مفتاًحا لفهم احلياة وتفسري رموز الكون وأرساره وغيبياته، بل األغرب 
من ذلك، هذه االنتقائية الالمنهجية إلعطاء إحياءات خمالفة للواقع، وكأن الفالسفة هم 
من يرفع راية اإلحلاد عرب التاريخ! إنه ملن اخلطأ عند احلديث عن آراء الفالسفة عامة 
أن نضخم مواقف من شذ منهم، أو أن نتجاهل آراء األغلبية الساحقة من الفالسفة 
املتوازنني املنسجمني مع أفكارهم، مثل الفيلسوف املؤمن )سقراط()3(، الذي سيطرت 
عىل نظرته الفلسفية لغة التفاؤل واألخالق السامية، فابتسم للحياة إىل درجة أنه تناول 
السم املحكوم به عليه ليموت يف سبيل مبادئه النبيلة وهو مبتسم، دون أن يرتاجع عن 
سقراط  ليصبح  بعد  فيام  الناس  وأدركها  عرصه،  يتقبلها  ل  والتي  اعتنقها  التي  أفكاره 

رمًزا قدياًم لكل من يضحي بحياته من أجل احلق.

*****

الثانية  بعد احلرب  انتشاًرا  العاملية األوىل وازداد  بعد احلرب  نشأ  الوجودية هي: مذهب فلسفي إحلادي   )1(
نتيجة لرعب الفناء الذي سببته احلرب وهو مذهب يقوم عىل متجيد ذات الفرد واحلفاظ عليه عىل حساب 
يعيش بكل شهواته وملذاته مؤمنًا بوجوده فقط دون غريه: )كلامت من  أن  للفرد  العنان  النوع ويطلق 

احلضارة، منصور عيد، دار اجليل للطباعة والنرش والتوزيع، ص248(. 
)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص327. 

يف  النظر  إىل  يدعو  اليونان  فالسفة  أشهر  من  أثينا  يف  ولد  م(  ق.   399 م-  ق.   470(  Socrates سقراط   )3(
اإلنسان كان بسيًطا متواضًعا يف املأكل واملرشب أمىض حياته يبحث عن احلقيقة بل ودفع حياته ثمنًا ملبادئه 
ل يؤلف كتاًبا ول يرتك أثًرا مكتوًبا يصفه أفالطون بأنه فيلسوف مستغرق يف األنظار امليتافيزيقية العالية 
البد يف فلسفة البحث عن املعرفة اهتم بأنه ينكر آهلة الشعب ويفسد عقول الشباب  كانت فلسفته نقطة 
قرين، سلسلة حماورات  ترمجة: عزت  أفالطون،  املوت: )حماكمة سقراط  السم حتى  بتجرع  عليه  حكم 

أفالطون النص اليوناين، دار قباء للطباعة والنرش، الطبعة الثانية، 2001م، ص30(.
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ا�ستدراكات �سرورية يف علم الفل�سفة

ال  كي  ومنهجيًّا؛  معرفيًّا  الطبيعية  وحدوده  إطاره  علم  أي  يتجاوز  أال  جيب 
يتداخل مع علوم أخرى، فنفقد الفائدة من االثنني، واالستدارك عىل علم الفلسفة ال 
يعني الوصاية عليها من قبل غري املتخصصني هبا، وال التقليل منها كعلم إنساين قائم 
نشأهتا  الضوء عىل بعض مالبسات  لتسليط  استقراء موضوعي موجز  بذاته، ولكنه 
االستدراكات  هذه  ومن  التاريخ،  عرب  وتسويقها  اإلنسان  حياة  يف  وأثرها  وتارخيها 

اجلوهرية ما ييل: 

1- يالحظ أن الفلسفة املعروفة أوروبية املنشأ والتاريخ واجلغرافيا بشكل عام، أو هكذا 
أريد هلا أن تكون، مع غياب ملحوظ لفالسفة احلضارات األخرى خاصة الرشقية 
منها، كاحلضارتني الصينية واهلندية، اللتني تزامحان الزمن للحصول عىل مقعد يف 
الرغم  عىل  وحديًثا،  قدياًم  الغربية  الفلسفة  تتصدرها  التى  العاملية  الفلسفة  منصة 
من أن بالد املرشق ال ختلو من فالسفة ومدارس فلسفية أيًضا، لكن جتاهلهم من 
قبل الغرب املتصدر، له داللة تردد وحرية، وال خيفى أثر الثقل البرشي للرشق، 
وما تشكله أوروبا القليلة سكانيًّا مقارنة باألعداد اهلائلة لسكان الرشق اآلسيوي 
وحضاراته العريقة ما يضع عالمات استفهام كربى حول جتاهلها، ملا يصدر منها 

من علوم وفنون.

توافق كثري  الرغم من  تارخيها إىل وقتنا احلارض عىل  الفالسفة عىل مدى  2- قلة عدد 
تتوافق معها،  أفكاًرا ال  القليل منهم حيمل  آرائه، وأقل  السليمة يف  للفطرة  منهم 
اهلادئ  اإليامن  عىل  حياهتم  يف  السائرين  املؤمنني  الفطريني  البرش  باليني  مقابل 
أفراد  جمرد  الفالسفة  هؤالء  أن  عىل  فضاًل  الكالم،  وعلم  للفلسفة  حاجة  دون 
عاديني ال يوحى إليهم من اهلل كام يوحى إىل النبيني الذين جعل الوحي من قلتهم 
 ]120 ]النحل:  ڦ(  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ     )ٿ   كثرة: 
ويطرحون  مرتفع،  وبصوت  بذواهتم  مستقلني  يفكرون  برش  فهم  الفالسفة  أما 
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وجهات نظرهم االجتهادية املتناثرة يف كل اجتاه، حيث نشأت شهرة غالبيتهم من 
فقط  إهنم  معصومني،  أنبياء  وال  مقربني  بمالئكة  فليسوا  سبقوهم،  ملن  خمالفتهم 
رجال يفكرون، ويدافعون عن آرائهم اخلاصة بجرأة زائدة نسبيًّا، وحياولون إثباهتا 

باملنطق والربهان، فمنهم من ينجح، وكثري منهم خيفق يف حتقيق ما هيدف إليه.

من - 3 ينطلق  الذي  فالفيلسوف  نشأهتم،  بظروف  ومواقفهم  الفالسفة  آراء  ارتباط 
الضطرابات  يتعرض  ول  مستقرة،  اجتامعية  بيئة  يف  وتربى  هادئة،  فطرية  أفكار 
أكثر  وآراؤه  مناوئيه،  أمام  أفكاره  صمود  عىل  قدرة  أكثر  عادة  يكون  نفسية، 
الفيلسوف  أفكار  ذلك  ومثال  السليمة،  الفطرة  من  لقرهبا  الزمن؛  مع  استقراًرا 
األملاين )كانت( التي تتسم باهلدوء، مقارنة بفيلسوف أملاين آخر )نيتشه( الذي نشأ 
مضطرًبا، وأنكر اإلله واألديان، ومات جمنوًنا، وقد أجرى أستاذ الطب النفيس يف 
جامعة نيويورك )بول فيتز( دراسة عىل بعض شخصيات ملحدي العرص، وتوصل 
من خالهلا إىل أن اإلحلاد قد ينتج من خلل نفيس عصايب يدفعه يف الالشعور رغبة 
جاحمة للتخلص من سيطرة األب، والتمرد عليه، ثم يتطور األمر لرفض كل هيمنة 
)فولتري(  الشهري  الفرنيس  الفيلسوف  حالة  ذلك،  عىل  مثااًل  وساق  الوجود،  يف 
ومعاناته من قسوة أبيه التي جعلته يرفض النطق بلفظ اسم والده إىل جانب اسمه، 

وكذا احلال كان مع آخرين مثل )لينني وماركس وهوبز وفرويد()1(.

تدارك الفالسفة بعضهم عىل بعض، حتى إنك لتجد يف الفلسفة كل نقيض، وجتهيل - 4
ا يرفعنا  وتسفيه أحياًنا، يقول )ميشيل مونتي()2(: »هل يقال: إن هناك شيًئا جوهريًّ
فوق احليوان؟ إنه العلم، ولكن ما هذا العلم؟ إذا استثنينا املعارف النازلة بالوحي، 
ل نجد أنفسنا نعرف شيًئا، ماذا نعرف عن اهلل؟ لكل فيسلوف جواب، واألجوبة 
بعضها أغرب من بعض، ماذا نقول عن النفس التي هي أقرب يشء إلينا؟ مع ذلك 

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص20. 
بأنه  يوصف  1000هـ(  املوافق )938-  1592م(   -1532(  Michael De Monte مونتي  ميشيل دي   )2(
رشيف من أرشاف فرنسا تفقه يف األدب القديم وخاصة الالتيني يكثر احلديث عن نفسه: )تاريخ الفلسفة 

احلديثة، يوسف كرم، ص27(. 



214

نجد آراء الفالسفة أكثر تضارًبا وغرابة، وماذا نعرف عن الطبيعة؟ وعن حقيقة 
األجرام الساموية؟ وحقيقة حركاهتا، يعارض كوبرنك بطليموس، وما ندري لعل 

رأًيا ثالًثا بعد ألف عام يقلب الرأيني()1(.

 وهذا ما حدث بالفعل مع بعضهم، حيث تصدى )باركيل()2( املتدين، الذي جعل 
وكذلك  املادي،  )هلوبز(  واليقني،  واملعرفة  الوجود  فهم  يف  ملذهبه  حموًرا  )اهلل(  من 
تصدى )كانت( املتدين )هليوم( امللحد)3(، وهكذا، سبحان اهلل: احلق موجود كوجود 
الوجود نفسه أو أكرب، وال ندري ماذا جيني اإلنسان من وراء هذا الصدود غري املربر 
عن هذا احلق، قارن حال تناقضات هؤالء الفالسفة مع نسق واتساق واطراد وثبات 
ينبوع  واهلل  إنه  األجيال،  وتعدد  الزمن،  مرور  مع  كلها  السامء  رساالت  مضمون 
الطمأنينة والراحة األبدية وأنت تتلقى من اهلل هذا التوحيد املوحد جلميع الرساالت 
رمحة  املتواصل  الوحي  من  املدرار  الغيث  هذا  هبطل  استمتع  بل  استمع  الساموية، 
عرب  ذلك  كان  وقد  واحد،  أمر  عىل  مجيًعا  األنبياء  ليجمع  واحد  مصدر  من  للناس 

ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ    )  ٻ     ٻ    استمع:  املتعاقبة،  األجيال 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
يف  إليهم  أوحى  وماذا   ]163 ]النساء:   ) ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ  

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   اخلالص:  التوحيد  إليهم  أوحى  األصل؟ 
پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ( ]األنبياء: 25[ عجًبا من أمة هذا قدرها العظيم 

الصايف من الرعاية الربانية، وتلتفت إىل غريه من اخللق التائهني الضعفاء.

ال يتوقف األمر عند استدراك الفالسفة بعضهم عىل بعض، بل أيًضا تقلب غالبية - 5
الفالسفة أنفسهم من فكر إىل آخر يف أثناء حياته، واستدراكه عىل نفسه، كلام استجد 

)1( تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، )مرجع سابق(، ص28. 
)2( جورج باركىل George Berkeley  )1685- 1753م( املوافق )1096- 1166هـ( إيرلندي من أصل 
إنجليزي شخصية قيادية حتى يف أثناء مراحل الدراسة يدعو إىل التخلص من فروض املايض الزائفة من 
)تاريخ  البرشية(:  املعرفة  )مبادئ  كتبه  أشهر  من  الفطرية  األفكار  ورفض  التجريبي  املذهب  دعاة  أبرز 

الفلسفة احلديثة، رايت، ص183(. 
)3( الدين والعقل احلديث، ولرت ستيس، ترمجة: إمام عبدالفتاح إمام، مكتبة مدبويل، مرص، 1998م، ص249. 
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له أمر أخذ به، ونيس ما كان يدعو إليه من قبل، متنقاًل أحياًنا من أقىص اليمني إىل 
الوجودية  احلقائق  رهن  اإلنصاف  من  فهل  حياته،  طيلة  وهكذا  الشامل،  أقىص 
واملسلامت الكونية للبرش، هبذه األمزجة املتقلبة غري املحصنة وال املعصومة، عندما 
املنطقية  الوضعية  الفلسفة  نظرية  مبدأ  آير()1(  )ألفريد  الربيطاين  الفيلسوف  طرح 
التجربة  إثباًتا عىل  أو  نفًيا  يتم قبول أي افرتاض  التثبت، بحيث  عىل أساس مبدأ 
فوجئ  والرياضة،  والفيزياء  الكيمياء  يف  احلال  هو  كام  متاًما  واملنطق،  والرياضة 
واألخالق،  واملنطق  كالفلسفة  اإلنسانية،  العلوم  عىل  املبدأ  هذا  تطبيق  باستحالة 
فأقر بنفسه قائاًل: إن )الفلسفة املنطقية( التي اقرتحها أصبحت مليئة باملتناقضات، 
فأعلن بنفسه وفاهتا يف مخسينيات القرن املايض، فهو الذي أعلن وفاهتا كام أعلن 

والدهتا من قبل)2(.

عىل الرغم من جهود الفالسفة ورقي لغتهم، وثراء مصطلحاهتم، إال أنه ينبغي أال - 6
نكرتث كثرًيا بنتاجهم الفكري وحماوالهتم املستميتة للوصول إىل يشء من تفسري 
علم الوجود بعيًدا عن الوحي؛ ألهنم ببساطة ل يتجاوزوا التخمينات االفرتاضية، 
يقول )كارل باسيز()3(: »الفلسفة الواحدة هي الفلسفة اخلالدة التي تدور حوهلا 
كل الفلسفات، وال أحد يملكها، وإنام يشارك فيها كل فيلسوف بنصيب، ولكنها 
مع ذلك ال تستطيع أن حتقق شكل بناء عقيل صادق بالنسبة إىل اجلميع وصحيح 

إنجليزي  فيلسوف  1409هـ(   -1328( املوافق  1989م(   -1910(Alfred Jules Ayer آير  ألفريد   )1(
ورئيس نادي سقراط يف جامعة أكسفورد طرح يف كتابه )اللغة واحلقيقة واملنطق( مفهوم الفلسفة الوضعية 
املنطقية التي ال تؤمن برضورة وجود إله وال دين وال روح وال نفس وال تدين وال إحلاد: )رحلة العقل، 

عمرو رشيف، ص37(.
)2( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص28. 

)3( كارل ياسبز karl jasper )1883- 1969م( املوافق )1300- 1388هـ( فيلسوف أملاين وجودي ال َيعّد 
للفلسفة مبادئ بقدر ما َيعّد دراسة األفراد جمتمعة هي الفلسفة يعتقد أن الناس حياولون جتاوز معارفهم 
من خالل الدين والعلم والفلسفة ولكنهم يفشلون يف النه وأهنم يتعلمون من خالل احلوادث الكبرية مثل 

املوت والفشل والشعور بالذنب فيدركون عجزهم:
(Encyclopaedia Britannica- karl jasper, Hans Sanner, Last Updated 62013-18-). 
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صحة مطلقة«)1(، ويقول )ريتشارد روريت()2(: »الفلسفة ال تكشف أو تساعد عىل 
اكتشاف أي يشء حقيقي عن العال املستقل()3(، أي عال الغيب املجرد، ولو تأملنا 
يتنلقون  لوجدناهم  والوحي  الدين  عن  املعرضون  الفالسفة  إليه  وصل  ما  أقىص 
بني ثالثة مذاهب: مذهب الشك وأشهر فالسفته )ديفد هيوم( الذي شك يف كل 
يشء حوله ماعدا ذاته، وقال: إنه هو احلقيقة وما حوله أحالم تدور يف تفكريه فقط! 
واملذهب املادي: الذي ينظر إىل أن املادة أصل كل يشء، فام كان مادة كان حقيقة وما 
سواها فال، وهذا يعني إنكار ورفض الغيبيات والوحي واألديان، ومذهب وحدة 
وهذه  بعده،  يشء  كل  وينفي  املوجود،  هو  وحده  اإلله  أن  إىل  ينظر  الذي  الوجود 
فلسفة هندية قديمة تلخصها تلك العبارة الشهرية التي وردت يف كتاهبم عن اإلله 
بقوهلم: »أنا القاتل والقتيل والسكني«! وبطالن مذهب وحدة الوجود بدهيًّا ترفضة 

الفطرة السليمة، وقد نسفه القرآن نسًفا يف قوله تعاىل: )ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  
 ]18 عمران:  ]آل  ڃ(  ڄ   ڄ   ڄ     ڄ    ڦ    ڦ  ڦڦ    ڤ  ڤ  ڤ  
العلم حقيقة  املخلوقني من مالئكة وأويل  اخلالق حقيقة مستقلة، وشهادة  فشهادة 

أخرى مستقلة، فال وحدة وال احتاد ولكن خالق وخملوق، وعبد ومعبود.

هذه هي الفلسفة باجلملة، وإن هذه البضاعة الصاخبة من زاد الفالسفة وجداهلم 
يف الغيبيات وخوضهم يف البدهيات، قد يرجح هبم مجيًعا سالسة فكر ذلك األعرايب 
النقية،  الفطرية  ببساطته وعفويته  الوجودي عنده  اإليامن  أزمة  الذي اخترص  البسيط، 
عندما سألوه عن دليله عىل وجود اهلل؟ فقال: »إن البعرة تدل عىل البعري، وإن األثر يدل 

(1) Two Dimensions Of Human Being In Karl Jaspers’ Philosophy– Existence And Hermeneutics, A-T. 
Tymieniecka, Phenomenology and Existentialism in the Twenthieth Century, Analecta Husserliana 
Volume 105, 2010.

أمريكي  فيلسوف  1428هـ(   -1350( املوافق  2007م(   -1931(  Richard Rorty روريت  ريتشارد   )2(
معارص ولد يف نيويورك وشغل كريس الفلسفة يف جامعة برنستون ثم جامعة فرجينيا من مؤلفاته )نتائج 
وديوي:  جيمس  منهج  من  انطالًقا  الذرائعية  جتديد  عىل  عمل  الطبيعة(  ومرآة  و)الفلسفة  الذرائعية( 

)معجم الفالسفة، طرابييش، ص326(.
(3) Richard Rorty›s Philosophy and the Mirror of Nature : an existential critique, James P. Cadello, The 

Journal of Value Inquiry, January 1988, Volume 22, Issue 1.
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عىل املسري، فسامء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أال تدل عىل العليم اخلبري«! ومثله 
أيًضا بل أرقى منه معرفيًّا، موقف أولئك العلامء التجريبيني املتجردين أمثال )جوزيف 
بريستيل()1(، الذي يقول: »هل يمكن ألحد أن يقول: إن الذي صنع العني قد يكون 
كائنًا جيهل علم البرصيات! وال يعرف شيًئا عن طبيعة الضوء! أو قوانني االنعطاف؟ 
ال بد من وجود كائن عاقل غري معلول )أي واجب الوجود دون موجد( يكون العلة 
يقول  نفسها  الفطري  االستنباط  طريقة  وعىل  آخر«)2(،  موجود  لكل  املريدة  األصلية 
اإلهلية وصفاهتا مأخوذة  الذات  األدلة عىل وجود  بايل( يف معرض حديثه عن  )وليام 
قابعة فوق األرض نستنتج أن حرفيًّا ذكيًّا قد  الطبيعة: »عندما نجد ساعة  من مظاهر 
صنعها، عندما نجد حيوانات ونباتات قد صممت تصمياًم معقًدا، وتتكيف عىل نحو 

رائع ينبغي باملثل أن نستنتج أن خالًقا قديًرا حكياًم قد صنعها«)3(.

*****

)1( جوزيف بريستيل Joseph Priestley )1733- 1804م( املوافق )1145- 1219هـ( عال بريطاين الهويت 
ال يعتقد بالتثليث من أشهر كتبه )بحوث يف املادة والروح( وهو عال كيميائي متميز وهو أول من اكتشف 
احلديثة،  الفلسفة  )تاريخ  أمريكا:  إىل  وجلأ  بيته  وأحرقوا  ألفكاره  الغوغائيون  هامجه  األوكسجني  غاز 
 The Joseph Priestley House (Pennsylvania Historical & Museum وكذلك  ص156  كرم،  يوسف 

 .)Commission

)2( الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص262. 
)3( داروين مرتدًدا، ديفد كوامن، ترمجة: مصطفى فهمي وحممد خرض، )مرجع سابق(، ص29.
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عدم اإلملام الكايف بعلم الفلسفة مع تنامي الرعب من اإلحلاد ينتج عنه ربط خاطئ 
بني الفلسفة واإلحلاد من الناحية الشكلية، غري أن هذا الربط له ما يربره تارخييًّا فقط، 
إذا علمنا أن أول ظهور لإلحلاد كان عىل يد الفيلسوف اليوناين )ديمقريطس األبديري( 
يف القرن الرابع قبل امليالد، حيث كان أول من قال: إن خلق العال جاء نتيجة للرضورة 
دون تدخل إله، وعىل الرغم من أن )كارل ماركس( جاء متأخًرا عنه بكثري )يف القرن 
التاسع عرش امليالدي( إال أنه طار فرًحا بموقف ديمقريطس، ووصفه بأنه )أول عقل 
موسوعي بني اليونانيني(، وقال عنه )لينني()1(: »إنه أملع دعاة املادية يف العال القديم«)2(، 
ا منذ نشأته، ول يبلغ ذروته عامليًّا إال يف عرص  لكن هذا النوع من اإلحلاد بقي حمدوًدا جدًّ
السالح،  بقوة  تتبناه  أنظمة قمعية سياسية  العرشين، عندما نشأت  القرن  الشيوعية يف 
العظمى،  الدين حتت طائلة اخليانة  باحلديد والنار والسجون عىل رفض  الناس  وجترب 
لتكون عقوبة اإلعدام أو اإلبادة والتهجري القرسي لكل من يرفضه، وعىل رأس تلك 
الدول الدموية كان االحتاد السوفيتي البائد، ويمكن القول: إن اإلحلاد بلغ أوج انتشاره 
يف الفرتة ما بني 1789 و1989م، ول تقم له قائمة مؤسسية بعد اهنيار االحتاد السوفيتي 

وهلل احلمد.

لقد نبت )اإلحلاد( يف أوروبا التي كانت وال تزال حاضنة له يف العال، فقد نشأ فيها 
لظروف خاصة هبا، ثم انتقل منها إىل بالد املسلمني اخلالية من تلك الظروف إىل حد كبري 
ا، وانتقلت العدوى أيًضا إىل بالد املرشق والصني وغريها، ومن أهم أسباب ظهوره  جدًّ
اصطدام العلم احلديث املؤيد بالتجارب والرباهني املقبولة عقاًل باملوروث الذي كان 

)1( فالديمري لينني Wladimir Lenin )1870م- 1924م( املوافق )1287- 1342هـ( مفكر سيايس ومؤسس 
اليهودية إىل النرصانية  البلشفية يف روسيا ولد بمدينة سيمربسك بروسيا كان جده قد حتول من  الدولة 
)موسوعة  1917م:  عام  الروسية  الثورة  وتزعم  البلشفي  احلزب  تزعم  للسياسة  وتفرغ  القضاء  درس 
الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص400( وكذلك انظر: )مدخل إىل الفلسفة السياسية، حممد وقيع اهلل، 

ص314(. 
)2( مقدمة الدكتور حممد عامرة لكتاب وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص3.
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ا عند أهل العقول،  ا عند رجال الدين، املزدري جدًّ يعرف بمصدر املعرفة املقدس جدًّ
وقد كان إىل هناية العصور الوسطى مقصوًرا عىل الكتاب املقدس املحرف، مضاًفا إليه 
ملن  الويل  كل  والويل  الفلك،  حول  القديمة  و)بطليموس()1(  )أرسطو(  آراء  بعض 
كالشمس  تدور حوهلا  ثابتة، واألجرام  فكانت األرض عندهم  هلا،  يبتدع شيًئا خمالًفا 
والقمر، والعال قد خلق عام 4004 قبل امليالد، وستكون القيامة عام 4004 من امليالد 
وفق حسابات خرافية أرادوا من خالهلا تثبيت ميالد املسيح ليصبح يف منتصف عمر 
يقبلون  الذين  الكنيسة وحدهم، فهم  الواسطة بني اهلل والناس هم رجال  الدنيا! وأن 

التوبة والغفران ودخول اجلنة)2(!

هذه احلقبة املأساوية املظلمة يف أوروبا الغارقة يف اجلهل كانت هنايتها عىل يد أربعة 
الرياضية  باحلسابات  أثبت  الذي  )كرببيكوس)3(  وهم  النهضة،  عرص  علامء  أبرز  من 
الذي  )جالليلو()4(  الفلكي  والعال  العكس،  وليس  الشمس،  حول  تدور  األرض  أن 
باستخدام تلسكوبه الفضائي أيد ما وصل إليه كوبربيكوس، ونظر من خالل تلسكوبه 
سحرة  واعتربهتام  ضدمها،  الكنيسة  قيامة  فقامت  اجلديد،  واملعرفة  العلم  أفق  إىل 
ومشعوذين، فناصبتهام العداء، عىل الرغم من أن )جالليلو( كان مؤمنًا باهلل ومعتقًدا أن 
اهلل )كتب قوانني الرياضة( بيده لدقتها عىل حد وصفه، لكن الرضبة العلمية القاضية 
الثالثة للحركة  بقوانينه  الذي  نيوتن(  الشهري )إسحاق  الفيزيائي  العال  يد  جاءت عىل 
وقانون اجلاذبية، توج قواعد العلم احلديث الذي فرس ما كان دين القوم آنذاك قارًصا 

)1( بطليموس Ptolemy )85- 165م( عال فلكي وريايض وجغرايف ولد ومات بمرص وُيعّد من أشهرعلامء 
التاريخ القديم كانت مفاهيمه سائدة إىل عرص القرون الوسطى: )رحلة العقل، رشيف، ص14(.

)2( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص22.
عال  950هـ(   -876( املوافق  1543م(   -1472(  Nicolaus Copernicus كوبرنيكوس  نيكيوالس   )3(
رياضيات وطبيب وفلكي بولندي وهو أول من وضع نظرية دوران األرض حول الشمس اختذ من علم 

الفلك هو فأصبح من أعظم علامء عرصه: )رحلة العقل، رشيف، ص16(. 
)4( جالليو جاليل Galileo Galilei )1564- 1642م( املوافق )971- 1052هـ( فلكي وفيلسوف وريايض 
إيطايل شيد املنهج التجريبي يف الفلسفة تعرض للمحاكمة عام 1616م عىل قوله: إن األرض تدور حول 
الشمس نجا منها بسبب صداقته للكاردينال مافيو بالرباريني: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء الثالث، 

ص91(.



223

 الفصل الثامن: العاللة بل اقحلاد والفتسفة 

من  شهرة  األكثر  األربعة  هم  كيبلر()1(  )يوهانز  مع  الثالثة  وهؤالء  تفسريه،  عن  ا  جدًّ
البرش الذين ُيعّدون مفتاح العلم احلديث، وهبذا التطور العلمي اهلائل عىل يد أشخاص 
ال حيسبون عىل رجال الدين بدأ الناس يزهدون يف الدين املوروث شيًئا فشيًئا، معجبني 
باحلضارة العلمية العملية مبتعدين عن هرطقة القساوسة وحتاريفهم مهام أضفوا عليها 
صفة التقديس حتى جتاوز هذا الشعور ليصل إىل العزوف عن الدين وكل ما له صلة 

به، وكان ذلك مهًدا مثاليًّا لنشوء اإلحلاد فيها)2(.

لقد كانت الفلسفة يف بدايتها حكاًم وأخالًقا ومواعظ عامة هادئة يف عرص )سقراط 
وأفالطون وأرسطو(، وال ختلو من انسجام وتناغم إىل حد ما بني اإليامن واالعتقاد، 
عرش،  السابع  القرن  وبداية  عرش  السادس  القرن  أواخر  يف  عرصها  أوج  يف  وحتى 
و)مالربانش( )ديكارت(،  مثل  عامة  بصورة  مؤمنون  كبار  فالسفة  عرشها  عىل  تربع 

)3(، أما الفيلسوف األملاين )إيموائيل كانت(، فقد كان يف مقدمة الفالسفة املؤمنني يف 

القرن الثامن عرش، وهو صاحب نظرية أن اإليامن بالغيبيات جيب أن يبنى عىل أساس 
أخالقي، وليس عىل أساس حيس فقط، بل هو مبتكر مفهوم التعايل فوق أي جتربة ممكنة 
متخطًيا كل جتربة  املعريف  بالسلم  الوعي  ارتقاء  بذلك  ويعني   )Transcendentalism(

ومفهوم قبيل)4(.

أكثر  آرائهم، هم من  تباين  الرغم من  الفالسفة عىل  أن  إىل  هنا  اإلشارة   وجتدر 
الناس وأحبارهم  الناس عرضة للتشويه واإلحراق غري املنصف أحياًنا من قبل عامة 
رأي  من  يطرحونه  وما  املألوفة،  األعراف  عىل  جديد  من  عادة  يبتدعونه  ملا  ورهباهنم 

وفلكي  رياضيات  عال  1039هـ(   -979( املوافق  1630م(   -1571(  Johannes Kepler كيبلر  يوهانز   )1(
أملاين ومن أشهر من أسهم يف الثورة العلمية الفلكية يف القرن السابع عرش امليالدي: 

(The scientific Revolution, Johannes Kepler,The war on Mars, Cameron & Stinner, Page 4).

)2( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص25. 
)3( مالربانش Nicolas Malebranche )1638- 1715م( املوافق )1047- 1127هـ( فيلسوف فرنيس صويف 
متدين من أنصار رينيه ديكارت اختذ من القديس أوغسطني أستاذه األكرب من أشهر كتبه )البحث عن 

احلقيقة(: ) موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص429(.
)4( الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص141. 
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املصالح  أصحاب  وخاصة  الناس،  من  تقبل  حمل  يكون  أن  بالرضورة  ليس  شجاع 
الذين يشعرون بتهديد مبارش من وقع أفكار الفالسفة التي تدعو إىل العدل واملساواة 
واحلريات واسرتداد احلقوق من خمالب اإلقطاعيني ورجال الدين املستأثرين بكل يشء 

دون سواد الناس. 

فهو غري صحيح عىل إطالقه،  املوضوعية  الناحية  باإلحلاد من  الفلسفة  أما ربط   
مع التسليم بوجود علم الفلسفة كعلم قائم بذاته وله رواده عرب التاريخ، لكن الفلسفة 
املنطق  بعلم  التعمق  نتيجة  أبًدا  ل يكن  الذي  بيئة لإلحلاد  ليست  بوصفها علاًم متكاماًل 
إىل  أحياًنا  تؤدي  قد  وشكوك  اضطرابات  إىل  يؤدي  الفلسفة  قليل  لكن  الكالم،  وعلم 
اإلحلاد، ولقد أصاب الفيلسوف اإلنجليزي )فرانسيس بيكون( كبد احلقيقة عندما قال: 
يف  التعمق  أن  غري  اإلحلاد،  اىل  اإلنسان  بذهن  متيل  قد  الفلسفة  من  ضئيلة  جرعة  »إن 
الغزايل: »ليتبني  اليقني«)1(، ويقول أبوحامد  الفلسفة يلقي باإلنسان يف أحضان  دراسة 
هلؤالء املالحدة املقلدين اتفاق كل مرموق من األوائل واألواخر عىل اإليامن باهلل واليوم 
اآلخر، ل يذهب إىل إنكارمها إال رشذمة يسرية من ذوي العقول املنكوسة، ليكف عن 
غلوائه من يظن أن التجمل بالكفر تقليًدا يدل عىل حسن رأيه، إذ يتحقق أن هؤالء الذين 
وأهنم  الرشائع،  جحد  من  به  قذفوا  مما  براء  ورؤسائهم  الفالسفة  زعامء  من  هبم  يتشبه 

مؤمنون باهلل ومصدقون برسله، وأهنم اختبطوا يف تفاصيل ما بعد هذه األصول()2(.

*****

الإحلاد دخيل على الفل�سفة

لو تتبعنا جذور اإلحلاد لوجدناه توجًها هامشيًّا طارًئا عىل اخلط الفلسفي العام، 
ول يكد يذكر حتى ترعرع يف القرن الثامن عرش امليالدي، يف وقت أفول نجم الفلسفة 
وطغيان رجال الدين املتحالفني مع اإلقطاعيني لنهب لقمة عيش الناس، واحلقيقة أن 

)1( مالحدة من بلدي! حممد العويض منتدى التوحيد قسم احلوار عن اإلسالم الشبكة العنكبوتية.
)2( هتافت الفالسفة، الغزايل، )مرجع سابق(، ص12. 
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اإلحلاد مرتبط باخلرافة واألساطري املزورة، والنفور من الدين يف أوروبا، فهو يف واقع 
األمر نفور من اخلرافة والدجل، وليس نفوًرا من الدين الصحيح املغيب أصاًل، حتى 
واملعتقدات  املألوف  بالدين  اإليامن  عدم  »إن  اإليبقوريني()2(:  )زعيم  إيبقور)1(  قال 
الدينية، أسلم بكثري من اإليامن هبا«)3(، وكل من جادل ملحًدا أدرك أن اإلحلاد ُيوجد 
عند استبدال صوت العقل باملشاهدة فقط، يقول عباس العقاد: »أنا لكي أحلد، جيب 
لكي  أنه  أساًسا  »أدركت  سابًقا:  امللحد  )سرتوبل()4(  وقال  عقيل«،  بإلغاء  أقوم  أن 
العشوائية  العدم يعطي احلياة،  ينتج كل يشء،  أن أومن أن ال يشء  أظل ملحًدا جيب 
املنطق، هذه  ينتج  ينتج الوعي، الالمنطق  الدقة، الفوىض تنتج املعرفة، الالوعي  تنتج 
لوجود  املؤكدة  القضية  ضوء  يف  خاصة  إيل  بالنسبة  كبرية  كانت  اإليامنية  اخلطوات 

اهلل«)5(، فيا ليت قومهم يعلمون. 

أشهر ملحد يف  بوصفه  )أوجست كونت(،  الفيلسوف  تاريخ  نظرة عابرة يف  إن 
القرن التاسع عرش ومن أشد الناس نفوًرا من الدين، تكشف أنه نشأ يف مرحلة عزوف 
ومنهجيته،  التجريبي  بالعلم  وانغامسها  والفلسفة،  وامليتافيزيقيا  الالهوت  عن  أوروبا 
ول يدم عزوف )كونت( عن األديان طوياًل، فقد أهنكه الفراغ الروحي، وبحث يف هناية 
حياته عن دين ليعتنقه، فابتكر دينًا توافقيًّا أطلق عليه )دين اإلنسانية(، أي إنه جلأ إىل 

)1( إيبقور Epicurus )341 ق. م- 270 ق. م( فيلسوف اللذة يراها غ احلياة السعيدة هاجر إىل أثينا واستقر 
فيها عرفت مدرسته فيام بعد باإليبوقورية: )أشهر فالسفة التاريخ، جمدي كامل، ص55(. 

)2( اإليبقورية: تعني الفلسفة والتصوف وهي مذهب أسسه الفيلسوف اليوناين إبيقورس 270 ق. م وهي 
اعتامًدا عىل  العقلية  الروحية  اللذة  وقبل كل يشء  السعيدة  للحياة  أعىل  هدًفا  اللذة  يتخذ  مادي  مذهب 
املنطق والعلم الطبيعي: )األخالق اإليبقورية وأثرها يف الفكر األخالقي املعارص، عيل عرعور، رسالة 

ماجستري، جامعة اجلزائر، 2004م، ص5- 10(.
)3(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص85. 

)شيكاجو  صحيفة  يف  التحقيقات  قسم  يف  يعمل  معارص  صحفي  )1952م(   Lee Strobel سرتوبل  يل   )4(
إثباته يف حمكمة قط ومن ثم  القانونية أن مجيع ما ورد عن املسيحية ل يتم  تربيون( قرر أن يثبت باألدلة 

فهو باطل لكن هذا العمل قاده إىل اإليامن باهلل ومن أشهر كتبه )القضية: اإليامن، ترمجة: حنا يوسف(:
(The Case for Faith, Lee Strobel, The Mininature Edition, 2000).

)5( من مقال كتبه سرتوبل عىل الشبكة العنكبوتية بعنوان: )هل توجد حجة تثبت وجود اهلل؟(.
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مكنون فطرته بعد أن جتاوز مراهقته وشبابه، وكام هو احلال مع كل ملحد عرب التاريخ، 
بشدة  يرفض  أنه  إال  وإنكارها،  األديان  بعداء  شهرته  من  الرغم  عىل  )كونت(  كان 
إىل صديقه )جون  أكثر من رسالة بعث هبا  بذلك يف  بامللحد! وقد رصح  أن يوصف 
ستيوارت مل(، يعتقد )كونت( برضورة التدين لإلنسان، واستحالة استقراره الكينوين 
النفيس من دون الدين، ما يؤكد أن نزعة العداء للدين عند بعض الفالسفة سببها تسلط 
وجتب  نفسه،  الدين  ضد  وليس  النقي  جوهره  مع  يتناقض  بام  وإظهاره  الدين  رجال 
اإلشارة إىل ذلك املوقف الذي يظهر به )كونت( نفسه إذا مر عىل ذكر دين اإلسالم، 
قريًبا من  نظره -  النظري - من وجهة  يضفي عليه عبارات اإلطراء؛ لكون اإلسالم 
املامرسة العملية يف العدل والكرامة، خالف ما كان عليه االنفصال شبه التام بني الدين 

النظري وممارسة رجال الدين عند أهل الكتاب يف أوروبا يف تلك املرحلة)1(. 

التاريخ  بعلامء  أيًضا  اصطدم  لألديان،  الرافض  )كونت(  أن  إىل  إضافة  هذا 
التاريخ،  انفكاًكا واضًحا بني اإلنسان والتدين عىل مر  واألنثروبيوجليا الذين ل جيدوا 
يقول املؤرخ اإلغريقي )بلوتارخ()2(: »لقد ُوِجدت يف التاريخ مدن بال حصون، ومدن 
بال قصور.. ومدن بال مدارس.. ولكن ل ُتوَجد أبًدا مدن بال معابد(، وقد أكد املؤرخ 

)1( يقول املؤرخ الرتكى )مراد إن(: »إن )أوغست كونت( كان يطعن يف اإلسالم وأهله متأثًرا بروح التعصب 
الديني وبعد أن زار األندلس ووقف أمام آثار املسلمني فيها انتقل إىل روما وعكف عىل بعض الكتب التي 
تعرف باإلسالم واملسلمني فقرأها. وكان يف مقدمة ما لفت نظره أمية الرسول  وعدم معرفته القراءة 
والكتابة. وكثرًيا ما كان يتساءل: كيف يتاح ملن عاش يف الصحارى ول يدرس أو يقرأ أو يكتب أن ينشئ 
بيوس(  )بالبابا  اجتمع  التي ال متاثلها رشيعة يف أحكامها وفلسفتها؟ وقد  الرشيعة اإلسالمية  مثل هذه 
التاسع وسأله عن رأيه وقال له: أصحيح أن حممًدا كان أميًّا كام يدعي املسلمون وتذكر كتب التاريخ ال 
يعرف القراءة والكتابة؟ فأجابه البابا: نعم، إنه كان أميًّا. فعند ذلك لطم )أوغست كونت( وجهه قال: 
واخجاله منك يا حممد، إنني ظلمتك! فالويل لك يا أوغست... إال أنني أقر وأعرتف بأن حممًدا أصغر 

من إله ولكنه عىل كل حال أسمى من البرش. نعم، إنه من البرش، ولكنه أسمى وأكمل من البرش(.
ذكاء  عن  كتب  نبايت  إغريقي  مؤرخ  120م(   -64(  Lucius Mestrius Plutarchus بلوتارخ  لوقيوس   )2(

احليوانات وحقوقها وجتنب أكل حلومها:
(Encyclopaedia Britannica- Plutarch (Greek biographer), Frank W. Walbank, Last Updated 62014-1-).
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واملفكر الشهري )وول ديورانت( جتذر النزعة الدينية عند الشعوب، فقال: »وال يزال 
االعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم البرش مجيًعا اعتقاًدا سلياًم«)1(.

الوجود كله  الصعب تعميم حالته وإخضاع  فيلسوف )ملحد( فمن  إذا وجد  أما 
لتقلبات فكر إنسان متذبذب مثل )كونت( الذي بدأ طريقه الفلسفي باإلنكار، وانتهى 
حتصينًا  تعطيه  ال  التي  عليه،  الفلسفة  صفة  إضفاء  عىل  فضاًل  مكابرة،  املحور  باإلقرار 
وال عصمة من النقد واالستدراك، أما حقيقة تاريخ اإلحلاد وحال امللحدين فيحتاج إىل 
إعادة تقييم بموضوعية عىل ضوء مقولة )موريس بلوندل()2( التي قال فيها: »ليس هناك 
إثبات  العلم يف  بدور  الفيزياء )هيو روس()3(  الكلمة«، واعرتاف عال  بمعنى  ملحدون 
اإليامن وحرش األفكار الفلسفية املجردة يف زاويتها، إذ يقول: »عندما أبحث عن إحلادي 
ألناقشه أذهب إىل قسم الفلسفة يف اجلامعة؛ ألنه ل يبَق يف علم الفيزياء يشء يدل عليه«)4(.

 ومن عجائب النفس البرشية وقوة التحدي الوجودي هلا أن يتشابه كبار الفالسفة 
بعده، ففي  الوجود وما  مع صغار األطفال من حيث نوعية االستفسارات األولية عن 
أن  دون  أجله  فينقيض  احلقيقة،  عن  منقًبا  كادًحا  عمره  الفيلسوف  يميض  الذي  الوقت 
ا، فجاءه  يتذوق نعيم اليقني واالستسالم الذي أبداه ذلك الطفل عندما سأل سؤااًل فطريًّ
ا، بأن )األمر كله هلل(، فصدق وارتاح وانرصف حلياته وشأنه، ما يعني قوة  اجلواب فطريًّ
التأصيل الديني الفطري لدى اإلنسان، وعجزه أن يأيت ببديل عنه وعن خرب الوحي، إهنا 
احلقيقة الناصعة الواضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار عىل الرغم من أنف املكابرين.

*****

)1( قصة احلضارة، وول ديورانت، اجلزء األول، ص99. 
)2( موريس بلوندل Blondel Maurice  )1861- 1949م( املوافق )1277- 1368هـ( فيلسوف فرنيس من 
املثايل  املنافحة والومهي  الفكر املعارص يف  أرسة كاثوليكية له مؤلفات كثرية من أبرزها حول مقتضيات 

واملبدأ األول للحياة األخالقية والتاريخ والعقيدة:
(Encyclopaedia Britannica-Blondel Maurice The Editors of Encyclopædia Britannica. Last Updated 122014-18-).

)3( هيو روس Hugh Ross )1945م( عال فلكي وفيزيائي من أصل كندي عاش يف أمريكا الشاملية ودرس يف 
جامعة تورنتو وله إبحاث يف الوجود والالهوت من أشهر مؤلفاته: )العلم احلديث واإليامن( )أسباب 

جتعلنا نعتقد من نحن(.
(4) The Creator and the Cosmos. Hugh Ross, Colorado Springs, Co: Nav Press, 1993, page, 132.
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الدين والعلم والفل�سفة

يبقى الدين الساموي الصحيح يف القمة دائاًم؛ ألنه رسالة اخلالق، يليه العلم الذي 
للمخلوقني،  الرباين  اخلطاب  من  فرًعا  ُيعّد  والذي  وخيدمهم  الناس،  حياة  يالمس 
ويصعب ربط احلقائق الدينية والعلمية الراسخة رسوخ اجلبال بأفكار الفالسفة التي 
كثرًيا ما نجدها تتقلب وتتغري، وقد ختتفي وكأهنا رساب بقيعة حيسبه الظمآن ماء، عندما 
تصطدم بصالبة املبادئ الراسخة يف القرآن الكريم وثباهتا، حيث ل تكن بالد املسلمني 
الصحيح  الروحي  املرجع  غياب  مع  أوروبا  أصاب  الذي  املعريف  العطش  حدة  تعاين 
حياة  جوانب  من  جانب  لكل  مالمًسا  جاء  الذي  اإلسالم  دين  لربكة  وذلك  فيها، 
مفكري  أوقع  الغرائزي  التقليد  أن  غري  العلم،  بطلب  آمًرا  للعلامء،  مشجًعا  اإلنسان، 

العرب يف فخ التقليد األعمى جتاه الفلسفة وعلم الكالم.

لقد كانت خطيئة فالسفة املسلمني أهنم ل يعرفوا قدر نعمة إيامهنم الفطري الصامد 
واملنبثق من منابع الوحي الصافية الشافية أمام تقلبات الفلسفة البرشية، ول يقّدروا نعمة 
الفلسفية  اآلراء  تلك  برتمجة  قاموا  حيث  حمفوًظا،  معصوًما  أيدهيم  بني  اهلل  كالم  وجود 
ا كام أسلفنا، التي هلا مناخها  بمالبساهتا املبنية يف غالب األحيان عىل أوضاع متأزمة فكريًّ
ا عن مالبسات عاملنا اإلسالمي القائم أصاًل عىل  وبيئتها اخلاصة هبا، والتي ختتلف جذريًّ
النفوس، وزاد األمر تعقيًدا أهنم  إليه  القلوب والعقول، واطمأنت  صفاء وحي ترشبته 
اعتربوا هذه الرتمجة هي أساس الفلسفة اإلسالمية وعلم االجتامع، معتمدين عىل الرتاث 
املعريف املعترب لفرتة ما قبل نزول الوحي، ولعل هذا التقليد اخلاطئ داخٌل فيام أخرب عنه 
ا بذراع ، حتى  ا بارب وذراعت ، حني قال: »لتتلعن َسلَن من كان للتوم ، شربت رسول اهلل 
لو دختوا لحر ضب للعتلومم، قلنا: يا رسول اهلل، اليهود والنصارى؟ قال: فلن؟«)1(.

كان األوىل ألمة اإلسالم استقالل مدارسها الفلسفية عن تلك املوروثة عن غريهم، 
الختالف األسباب والدوافع والبيئة، وأن يؤسسوها عىل تلك املنطلقات اجلميلة التي 

. )1( احلديث رواه البخاري )7320( عن أيب سعيد اخلدري 
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تفضل اهلل هبا عليهم من موروث فكري معريف صاٍف جاء به الوحي، ونزل عىل قلوب 
الصحابة نزول املطر الزالل، وكأنه نزل عىل جنة بربوة من النقاء الفطري، فآتت أكلها 
الوحي صافية كصفائه، ومستقرة كاستقراره، وهذا هو  لقد كانت خمرجات  ضعفني، 
ا التي نقرؤها عن حياة الصحابة املكتنزة بمثاليات  رس وجود تلك القصص الرائعة جدًّ
وثقتهم  باهلل  وإيامهنم  وأفعاهلم  أقواهلم  صدق  قوة  من  أحياًنا  نصدقها  نكاد  ال  سامية 
باليوم املوعود بعد النشور، إنه النقاء الفطري عندما يالمسه كالم اهلل، فيقدح النور منه 
كام تقدح الزناد، فينبثق النور مضيًئا، وما أحوج شباب اإلسالم هلذا النور العظيم بعد 
أن وجدوا أنفسهم ضحية جهلهم هبذه املعادلة الفطرية البسيطة، وجفاء املجتمع هلم 
وتركهم خيوضون غامر الفكر وحدهم، فران عىل القلوب غشاء من الوساوس الوافدة، 
رسوله،  إىل  الظن  ذلك  وامتد  بدينه،  السوء  ظن  املرء  وظن  اليقني،  عن  البرص  وزاغ 
بيئة  الشك واإلحلاد دخيالن عىل  أن  بل وإىل ربه يف بعض األحيان، ومن هذا يتضح 
املسلمني، غريبان عنها، وليس مستحياًل عىل العقالء االنفكاك عنهام وغسلهام بطهور 

اليقني واإليامن: )  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]حممد: 17[. 

*****

اآراء الفل�سفة يف الوجود

ال  الطبيعة  وراء  ما  ومعرفة  بالغيب  اإليامن  أن  كلل  وال  ملل  دون  نكرر  سنظل 
يمكن أن يتحقق إال من مصدريه احلقيقيني الوحي والفطرة، وأن ما نقتبسه من بعض 
أقوال الفالسفة واملفكرين من أقوال مطابقة، إنام هو من باب اإلخبار عنها ورصدها 
واالستئناس هبا، للرد عىل من يزعمون خالف ذلك، وليس لالستعانة هبا لتثبيت إيامٍن 
قد مّن اهلل به علينا، فثقتنا بخالقنا وبكالمه الذي بني يدينا اليوم أكرب من أن نحتاج معه 
إىل قصص البرش وفلسفتهم مهام بلغوا من العلم، ولو كفروا كلهم ما حرك ذلك شيًئا 
وطاحلهم،  صاحلهم  كلهم  املايض  فالسفة  فأين  وإال  بخالقه،  الواثق  املؤمن  ميزان  يف 
يفعل  أن  بوسعه  يكن  ل  واحلق،  الدين  عىل  وطأة  وأشدهم  سادوا،  أن  بعد  بادوا  لقد 
شيًئا ملا أدركه املوت، كأين أنظر اآلن إىل رفات الفيسلوف األملاين )نيتشه(، وقد اختلط 
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باٍق عىل  َمْعَلم خرساين  إال ربام  يدلنا عليه  بالرتاب، واختفت كل معال شخصيته، ال 
أثر )نيتشه( عىل كوكب األرض  سطح األرض هذا إن وجد، ولو ضاع املعلم لضاع 

قاطبة، واندثر رفاته املزعج إىل األبد، وهو ممن كانوا ينكرون وجود اخلالق.

نحن ال نسخر من املوت أبًدا، ومجيع اخللق يموتون بقدر اهلل وتقديره، ولكن من 
حقنا بوصفنا مؤمنني واثقني بربنا أن ننظر إىل رفات )نيتشه( اليوم ساخرين من أفكاره 
ا هذا هو الرجل الذي أطلق يوًما ما عبارته  الباطلة يف حياته، ولسان احلال يقول: أحقًّ
املدوية يف أوروبا حينها، يوم أن قال: »هل مات اإلله«)1(! فام الذي حصل؟ لقد مات 
من  األولون  ومات  وطاحلهم،  صاحلهم  عرصه  يف  األرض  أهل  كل  ومات  )نيتشه(! 
قبلهم، وسيموت اآلخرون من بعدهم، وخالق الكون حي قيوم قبل )نيتشه( وبعده، 
وذلك أن املوت بحد ذاته ما هو إال موجود من املوجودات اخلاضعة للخالق، فال بد أن 
يكون من أوجده قادًرا عليه، وأمكن منه فال يصيبه، فهو احلي الذي ال يموت واخللق 
بعض  جرأة  كانت  هكذا  وخالقه،  ملوجده  تابع  وكله  قائم  والكون  يموتون!  كلهم 

فالسفة الغرب عىل اهلل، ولكن انظر إىل حاهلم يف هناية املطاف.

 ولقد كان من يطلق عليهم )مالحدة املسلمني( أقل جرأة من أقراهنم الغربيني، 
وذلك هليبة الوحي املحفوظ من التحريف، ومتكنه من العقول الباطنة عند املسلمني، 
وخيافون عىل أنفسهم من غرية الغيارى، فاكتفوا بقوهلم بالتشكيك يف النبوة واألنبياء، 
الذي  فام  واألنبياء«،  النبوة  فكرة  ماتت  »لقد  فقالوا:  ما،  نوًعا  أخف  عبارهتم  فكانت 
األرض  أهل  ومات  وفكرهم،  ذكرهم  ومات  ماتوا،  اآلخرون  هم  أيًضا؟  هلم  حدث 
يف عرصهم، واألنبياء قد خلد اهلل ذكرهم ورساالهتم باقية يف أعامق املايض واحلارض 
واملستقبل، تلقاها الناس بالقبول، وجعل اهلل هلم لسان صدق يف اآلِخرين! وال عجب، 
فإن يف الوجود إهلًا حكياًم يدبره ويقدره، وسواء آمن الناس به أم كفروا، تكلم الفالسفة 
يقينًا  تدرك  السليمة  فالعقول  األنبياء،  الوحي واصطفاء  نزول  قبل  أم صمتوا، وحتى 
وعىل مر التاريخ أن وراء هذا الكون خالًقا عظياًم خيلق وال خُيلق، وَيقدر وال ُيقدر عليه، 
الوجود  العقول، رضورة هذا  تتصوره  تدركه األبصار، وال  به، وال  حُياط  وحُييط وال 

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص20. 
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تقتيض أن يكون هذا اخلالق أزليًّا باقًيا حيًّا ال يموت وال ينام، إنه اهلل الذي أخربنا عن 
نفسه، فصمت بعده كل خملوق.

أيدينا  يكن يف  ل  علينا هداية من  وليس  ذاته،  بحد  املبني هدف  احلق  تبيان هذا   
قدًرا أن هنديه، بل هيديه خالقه فقد أوضحنا أنه جيب عىل العاقل اإليامن باهلل حتى لو 
أن  يقيني جيب  الباقي، هدٌف  القيوم  العظيم احلي  باخلالق  فاإليامن  يؤمن معه أحد،  ل 
يستقر يف قلب كل خملوق بصدق بينه وبني ربه، وليس مداراة للخلق الضعفاء البائدين، 
اقتبسنا  ويتحقق ذلك إما بتصديق خرب السامء، أو بفهم آيات اخلالق يف الوجود، ولو 
بعض مواقف وأقوال أشهر فالسفة الغرب وفالسفة املسلمني عن الوجود، لوجدناها 
تدحض وبقوة دعوى املبطلني من ذوي النفوس الوامهة بأن هناك ما يمكن إخفاؤه، أو 

أهنم بعيدون كل البعد عن اإليامن الفطري، الذي ل جيدوا عنه حميًصا. 

 لقد بلغ التدليس والكذب عند بعض دعاة اإلحلاد إىل الرتويج بإهيام الناس أن 
غالبية الفالسفة والعلامء ملحدون، وأن الذي قادهم إىل هذا اإلحلاد هو عقوهلم النرية 
وحتررهم الفكري من قيود املوروث االجتامعي من دين وعادات وتقاليد، وأن الذي 
أبقى املؤمنني عىل إيامهنم، هو سذاجتهم وسطحيتهم وإيامهنم باخلرافة، ونفورهم من 
العلم! وهذا كله حمض افرتاء وكذب واستخفاف بالعقول السليمة، فإن ما قاله أعظم 
فالسفة التاريخ وعلامئه عن الوجود، ال يتعارض البتة مع ما جاء به الوحي منذ أبينا 
الكريمة:  اآلية  هذه  حسمتها  التي  املطلقة  احلقيقة  تؤكد  وكلها  األنبياء،  خاتم  إىل  آدم 

ىئ   ی  ی   ۈئ ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   )وئ  
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ( ]مريم: 93- 95[.

الفطرة  عن  اإلنسان  ابتعد  كلام  أنه  جليًّا  يتضح  الفلسفة،  تاريخ  استقراء  وعند   
والوحي، واعتمد عىل العقل وحده، اضطرب يف فكره، وتقلب يف حياته يمينًا وشاماًل 
التي ال خرب عنها إال من الوحي  بمجرد أن يالمس قضايا الغيب واألزل واملستقبل، 
وحده، وكلام مجع بني الوحي والفطرة فيام يمكن اجلمع فيه، وتوقف حيث متيض الفلسفة 
أن  هنا  التنويه  يفوت  وال  احلقيقة،  من  واقرتب  الطريق،  اسرتشد  الفكرية،  املتاهة  إىل 
أول ضال قدم العقل املجرد عىل النص املقدس هو إبليس، عندما رفض السجود آلدم 
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رافًضا أمر اهلل، مربًرا موقفه بمنطقه: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    
ڑ       ڑ  ک  ک     ک  ک ( ]اإلرساء: 61[ بينام السجود املأمور به ل يكن لذات 
آدم وال للطني، بل كان طاعة للواحد اخلالق الذي خلق كل ذلك، وقدره تقديًرا، علاًم 

أن إبليس ل ينكر ربه، بل مترد وفسق عن أمر ربه وعصاه.

املؤمن  يكون  بحيث  الصادق،  اإليامن  لرتسيخ  االستطاعة  بقدر  نسعى  إننا   
ا بإيامنه  مستحرًضا دائاًم لعظمة ربه الذي خلقه، وجعل أمره كله إليه، وأن يكون معتزًّ
رافًعا رأسه، شاخمًا بفكره وعقيدته يقًظا من أن يمرر عليه تدليس وخداع بعض مروجي 
اإلحلاد عندما يلفقون احلقائق ويزورهنا خلدمة مآرهبم الدنيئة، فيزعمون – مثاًل - أن 
مشاهري علامء النهضة العلمية ورواد احلضارة والرقي كانوا ملحدين، واحلقيقة أن متسك 
أولئك العلامء بإيامهنم يف فرتة ما بعد العصور الوسطى، ُيعّد يف حد ذاته انتصاًرا كبرًيا 
ا أمام دوافع اإلحلاد والتنكر للدين، لقد كان اإلحلاد متوقًعا يف  لإليامن وصموًدا أسطوريًّ
تلك احلقبة لتعارض الدين املحرف مع املعقول املربهن، وانحرافه عن املنقول بالوحي 
الصحيح، ومع هذا نرى اإليامن بوجود اهلل مالزًما ألشهر عظامء النهضة أمثال )نيوتن، 
وأينشتاين،  وماكسويل،  وباستري،  ومندل،  وفاراداي،  وبويل،  وبسكال،  وجالليلو، 
وتشالز  ديرباك،  ولول  ورشودنجر،  سبريي،  وروجر  وهزنربج،  بالنك،  وماكس 
رشنجتون()1(، وغريهم والفالسفة األكثر شهرة يف عرص اليونان )سقراط وأفالطون 
اختالف  عىل  أصاًل  للكون  اخلالق  اإلله  بوجود  املؤمنني  من  أيًضا  كانوا  وأرسطو( 
العلم  ولكن  أبًدا،  يتعارضان  ال  احلق  والدين  العلم  ألن  وذلك  عنه)2(،  تصوراهتم 
املتطور واملتغري ال حييط بكل ما ورد يف الوحي الراسخ، بينام الفهم القارص للدين، أو 
تسخريه ألغراض دنيوية، هو الذي يعادي القيم والعلوم، ويظهر هذا النفور الظاهري 
بآرائهم عىل  األديان وجوًدا ملحوًظا  للفالسفة من خمتلف  ما جعل  الدين، وهذا  من 

الرغم من اختالفها، وسنعرض فيام ييل أمثلة عىل ذلك من املسلمني وغرياملسلمني. 

*****

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص58. 
)2( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص59. 



233

 الفصل الثامن: العاللة بل اقحلاد والفتسفة 

اأوًل: الفل�سفة من غري امل�سلمني

فل�سفة موؤمنون بوجود اهلل

هناك قوى شيطانية كامنة يف املجتمع اإلنساين تبذل املستحيل من اجلهود إلخفاء 
حقيقة أن غالبية العلامء والفالسفة من غري املسلمني قدياًم وحديًثا، قد حّكموا عقوهلم 
وأقروا باحلقيقة، وسطروا بعض العبارات املنسجمة مع فطرة اإلنسان بام ال خيدم هوى 
دعاة اإلحلاد، حتى وإن بذلوا كل ما يف وسعهم إلخفاء هذه احلقائق واستغالل جهل 
الناس بتفاصيل مواقف الفالسفة، لينسبوا إىل بعض املشاهري خالف ما كانوا عليه من 
الزائف،  اإلحلاد  باطل  عىل  الثقيلة  بأسامئهم  االستقواء  يف  طمًعا  اهلل،  بوجود  اإليامن 
يتهمون العال )ألربت أينشتاين( باإلحلاد مثاًل دونام برهان، ويتعمدون إخفاء مقاالته 
تلميًحا وترصحًيا، كقوله:  اهلل  إىل وجود  اإلشارة  تكاد جتمع عىل  التي  املوثقة  اإليامنية 
»يدرك كل إنسان هيتم بالعلم بصورة جادة، أن قوانني الطبيعة تعكس وجود روح كيل 
أسمى كثرًيا من اإلنسان«)1(، وقوله يف كتابه )العال كام أراه(: »يكشف القانون الطبيعي 
ذكاء أو قوة عاقلة فائقة ُيعّد تفكري اإلنسان املنظم وفعله بالقياس إليها ضئياًل ال شأن 
له«)2(، وعن سبق إرصار وترصد ظال ال يريدون الناس أن تسمع ما قاله عال الكيمياء 
)ملفن كالفن()3( إن: »هذا االنتظام الدقيق بالكون، ودقة قوانينه، وتناغمها وانتظامها 
ل  أنه  علاًم  أنشأه«،  الذي  اإلله  إىل وجود  يرجع  اإلنسان،  العلمي من  للفهم  وقابليتها 
يقف عند هذا، بل يقرر )كالفن( رضورة أن يكون هلذا الوجود خالق فيقول: »وجود 

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص49. 
)2( الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص268. 

أمريكي  كيميائي  عال  1418هـ(   -1329( املوافق  1997م(   -1911(  Melvin Calvin كالفن  ملفن   )3(
كبري ومهتم بعلوم احلياة واألرض ولد يف مدينة سانت باول ول مينيسوتا األمريكية نال جائزة نوبل يف 
الكيمياء وذلك لدراسته الكبرية واملشهورة التي تفرس كيف تتم إحدى أعقد معجزات اهلل يف خلقه عملية 
 Photosynthesis (Encyclopaedia Britannica- Melvin Calvin, George B.: النبات  لدى  الضوئي  البناء 

.)Kauffman
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أكثر من إله يف إدارة الكون، سيؤدي حتاًم إىل إهنياره«، وقبل أن خيلق كالفن بأكثر من 
ألف عام، كان القرآن ينزل عىل رسول أمي ال يقرأ، وال يكتب، وال يعرف الفلك وال 

اجلغرافيا ليبلغ الناس بأن اهلل يقول: )ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  
ائ      ائ  ەئ  ( ]األنبياء: 22[.

 قد ال حتتاج إىل ما قاله )كالفن( وغريه من املشاهري حتى يطمئن قلبك باإليامن، 
بل يكفي أن تفهم هذه البدهية املنطقية البسيطة، بأن تسلسل )العلل()1( و)املعلوالت(

موجود  لكل  أن  اقتناعك  بمجرد  ألنه  يعني  هناية،  ال  ما  إىل  يتواصل  أن  يستحيل   )2(

يسمى  ما  إىل  تصل  أن  إىل  العلل  بتسلسل  ستستمر  لوجوده،  وسبب  لوجوده،  علة 
عند الفالسفة )العلة األوىل(، وهذا يعني أنه مهام طالت األسباب والعلل، فال بد من 
الوصول إىل )يشء( ال علة له و)سبب( ال مسبب له، ولو تأملت لوجدت أن املنطق 
يضطرب بمجرد اقرتابنا من التفكري يف ذات اخلالق، فكيف تسأل عن موجد من تصفه 
بأنه واجب الوجود، فواجب الوجود ال حيتاج إىل موجد، وإال ألصبح ممكن الوجود 
)اخلالق( جيعل سؤالك عمن  كلمة  لفظك  عند  احلال  املخلوقات، وكذلك  مثل مجيع 

خلقه يف غاية البطالن املنطقي، فكيف تسأل عمن خلقه وأنت تسميه خالًقا؟

إىل  أبًدا  يطمئنوا  ل  آهلتهم،  وتعددت  الرشك،  يف  القدماء  اليونان  أوغل  عندما   
إليهم صادًما للفطرة، فقرروا اختاذ كبري اآلهلة،  بالنسبة  تعدد تلك اآلهلة، وكان األمر 
املتعددة،  الكون ال يستقيم مع فوىض اآلهلة  وأطلقوا عليه اسم )زيوس(! قائلني: إن 
وحتى )زيوس( ل جيدوا فيه ما يروي عطشهم الفطري، فاهتدوا إىل فكرة أرقى مفادها 
أنه ال بد من قدر كوين هييمن عىل أعامل مجيع اآلهلة املتناثرة حتى تتحقق الوحدة الكونية 
إنقاذهم  أجل  من  السليمة  فطرهم  )تقاتل(  كيف  أرأيت  دونه)3(،  من  تتحقق  ال  التي 

إىل  بالنسبة  والنجار  اخلبزة  إىل  بالنسبة  واخلباز  الكتابة  إىل  بالنسبة  كالكاتب  غريه  يف  يؤثر  ما  هي  العلة:   )1(
الطاولة.

)2( املعلول: هو األثر احلادث عن العلة كالكتابة بالنسبة إىل الكاتب واخلبزة بالنسبة إىل اخلباز والطاولة بالنسبة 
إىل النجار.

)3(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص236. 
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من الرشك؟ يقول )أفلوطني()1(: »إن هذا العال كثري الظواهر، دائم التغري، فال يمكن 
أن يكون أوجد نفسه، بل ال بد من خالق مبدع، وهذا اخلالق هو اهلل، وهو واحد أزيل 
أبدي قائم بنفسه، وهو موجد املادة«)2(، وكان )الرواقيون()3( يف عرص اليونان هم أول 
)ديكارت(  عليها  ووافقهم  اإلنسان،  عليها  يولد  التي  الفطرية  األفكار  إىل  أشار  من 
الفطرية،  ا تلك األفكار  يف العرص احلديث، وعىل الرغم من أن )لوك()4( أنكر ظاهريًّ
يف  تراجع  أنه  إال  التجربة«،  من  أفكاره  يأخذ  بيضاء  صحيفة  يولد  »العقل  إن  وقال: 
يتفق مع )ديكارت(  إنه  هناية حياته كام يرتاجع كثري من الفالسفة عن آرائهم، وقال: 
يف اجلانب التجريبي بام يف ذلك إثبات الوجود عن طريق التأمالت العقلية)5( التي من 
خالهلا يريد التوصل إىل اإليامن بوجود اهلل، فيقول: »أما الربهان عىل وجود اهلل، فهو 
أيًضا،  القدرة وعاقاًل  ا كيل  يستلزم موجوًدا رسمديًّ أنا،  الذي هو  احلادث  املوجود  أن 
من حيث إنه خلق عقيل وخلق املادة ونفيس، وهذا برهان عىل وجود اهلل دون احلاجة 
إىل معنى غريزي«)6(، ويالحظ أنه عىل الرغم من إنكاره لألفكار الفطرية إال أنه يرجع 
إليها بقوله: »إن عقولنا جتهل الُكنَه، وال تدرك سوى الظواهر«، وسبب رفضه للمعنى 
الغريزي الفطري، هو اعتقاده أنه إن وجد عند العامة فهو مشبع بالتشبيه القارص، وال 

يطابق حقيقة اهلل ذي الكامل املطلق.

ا بدمه  )1( أفلوطني Plotinus )204- 270م( فيلسوف يوناين وُيعّد املفكر املمثل لفكر القرن الثالث كان مرصيًّ
إسكندرانيًّا بفلسفته يونانيًّا بمدرسته كان يتحفظ يف الكالم عن أهله وال يأكل حلاًم قط وهو صاحب نظرية 

الفيض التي تفرتض أن املخلوقات تفيض من اإلله: )معجم الفالسفة، طرابييش، ص76(.
)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص51. 

)3( الرواقية: مدرسة فلسفية تقوم عىل الفضيلة واجلربية الكونية واحلرية اإلنسانية دون أثر للمصادفة أسسها 
)زينون( يف أثينا يف النصف الثاين من القرن الرابع قبل امليالد: )تاريخ الفلسفة، برتراند رسل، الكتاب 

األول، الفلسفة القديمة، ترمجة: زكي نجيب حممود، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ص393(. 
)4( جون لوك John Locke )1632- 1704م ( املوافق )1041- 1116هـ( فيلسوف إنجليزي ولد بالقرب 
من بريستول يؤمن باألفكار احلرة التجريبية وينكر األفكار الفطرية مارس التجريب العلمي حتى لقب 

باسم دكتور لوك ُيعّد من دعاة فلسفة التسامح يف أوروبا: ) موسوعة الفلسفة، بدوي، ص373(. 
)5(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص372. 

)6(  تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، )مرجع سابق(، ص149. 
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وهذا أشهر الفالسفة )أرسطو( مبتكر علم املنطق، وصاحب لقب املعلم األول، 
ليست  الناموس  هذا  وحياة  وترتيبها،  املوجودة  األشياء  وناموس  سبب  »اهلل  يقول: 
أستاذه  ويقول  الفضيلة«)1(،  غاية  عىل  أيًضا  بل  فقط،  آخر  وال  هلا  أول  ال  دائمة  حياة 
إما  اثنني،  من  واحد  مصدره  إنام  الناس،  يرتكبه  الذي  األكرب  اخلطأ  »إن  )أفالطون(: 
تصوير اإلله بصورة ال تتفق مع ألوهيته ونسبة أمور إليه ال يمكن أن تصدر عنه، وإما 
اآلهلة،  تعدد  يف  أفالطون  حرية  ومع  واإلحلاد«)2(،  اإلله  إنكار  ذلك  مصدر  يكون  أن 
اهلل  أبًدا لإلله األعىل األوحد، سبحان  فليست مشاهبة  تعددت،  أنه مهام  يؤكد  أنه  إال 

پ    ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ          ( اخلالق:  صفات  علو  يف  الشورى  آية  يقرأ  كأنه 
پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  
ٹ  ( ]الشورى: 11[ أما الفيلسوف )أوغسطني()3( فيقر بأنه ل يتوصل إىل اإليامن عن 
طريق الرباهني العقلية، بل شعر بأن هناك قوة خفية هي التي اقتادته من دنيا الشهوات 
اىل عال اإليامن، مؤكًدا رضورة اإليامن باهلل دون برهان حيس، ويقول: إن اإلنسان ال 

يمكن له إنكار وجود اهلل، لكنه يؤكد عىل استحالة إدراك ماهيته)4(.

مروجي  بعض  عند  اإلحلاد  فالسفة  من  )سبينوزا()5(  اعتبار  من  الرغم  وعىل 
من  اشمأز  أن  بعد  الصحيح  اإليامن  إىل  الوصول  مستميًتا  حياول  كان  أنه  إال  اإلحلاد، 
الدينية املحرفة عند قومه، وضجر من خوائها الروحي، لقد قال )سبينوزا(  الطقوس 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص104. 
)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص187. 

)3(  أوغسطني Aurelius Augustinus )354- 430م( فيلسوف مسيحي الهويت وأحد كبار باباوات الكنيسة 
السعادة وأهنا متحققة عن طريق طاعة  اإلنسان  أن غاية  يرى  وثنيًّا وأمه مسيحية  أبوه  الكاثوليكية كان 
األول،  اجلزء  بدوي،  الفلسفة،  )موسوعة  اجلزائر:  برشق  األحراس  يف  ولد  البدن  عىل  والسيطرة  اهلل 

ص247(.
)4(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(،  اجلزء األول، ص250.

هولندي  فيلسوف  1088هـ(   -1041( املوافق  1677م(   -1632(  Baruch Spinoza إسبينوزا  باروخ   )5(
الفالسفة  اعتاد عليه  ما  املوجودات عكس  تنزل منه إىل سائر  ثم  التفكري يف اهلل  تبدأ فلسفته من  هيودي 
ولد يف أمسرتدام من أكثر فالسفة النهضة أمهية استطاع إخراج الفلسفة الديكارتية من جانبها الوحداين 
احلديثة،  الفلسفة  و)تاريخ  ص136(  األول،  اجلزء  الفلسفة،  )موسوعة  املنطقية:  نتائجها  إىل  الوجداين 

رايت، ص111(. 
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نفسه: »إن جوهر )اهلل( جيب أن يكون ال متناهَي وبصفات ال متناهية )أي ال حيده حد، 
وال حييط به تصور(، حيث إن افرتاض أنه متناٍه يعني أنه حيده حد، ومن ثم لن يكون 
احلقيقة الوحيدة«)1(، وقد استنكر بشدة عىل الكنيسة أن جعلت من اإلله شكاًل إنسانيًّا، 
فيقول: »أقّر بأين ال أفهم ماذا يريدون بقوهلم هذا، حتى لو افرتضنا أن ذلك صحيح، 
قرأ مؤلفات )سبينوزا(  مربًعا«)2(، ومن  الدائرة أصبحت  إن  القول:  إىل  أقرب  فاألمر 
أدرك جيًدا أنه مؤمن بوجود اهلل، ولكنه يعتقد بوحدة الوجود)3(، وهذا مدخل خاطئ 
بأنه ملحد)4(. وهذا خلط غري منصف بني اإلحلاد  الناس  املدلسون إلهيام  استفاد منه 
بمعنى اإلنكار النهائي لوجود اهلل، وبني إشكاليات العقيدة مهام كانت خاطئة كالقول 
بوحدة الوجود، مع بقاء أصل اإليامن بوجود اخلالق، ومهام حاول اإلنسان االنفكاك 
يقول  وحيارصه،  به،  حييط  قدًرا  تبقى  فإهنا  اهلل،  بوجود  باإليامن  املعرفية  الفطرة  عن 
)مارتن لوثر(: »إننا نعرف اهلل بالفطرة، ناموس منقوش يف القلب بالطبع من اهلل«)5(، 
وانطالًقا من هذه الفطرة قاد )لوثر( ثورته الشهرية عىل الكاثوليكية املتسلطة، وكان من 
أهم مميزات تلك الثورة إسقاط أي واسطة بني اهلل واإلنسان، فتشكلت بسبب ثورته 

الطائفة )الربوتستناتية( األكثر حترًرا من بني طوائف النصارى يف الوقت احلارض. 

ويؤكد )مالربانش( عىل اإليامن باهلل وبالوجود، وحيرص دور الفكر يف حماولة فهم 
مضمون اإليامن، ويقول: »إن خري وسيلة لتعريف )اهلل( هي أن تعرفه بام عرف به نفسه، 
وهو يكلم موسى«)6(، أي إنه تلقى منه كلامت، فعرفه حق املعرفة دون أن يراه، ويقول 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص352. 
للكاتب: مارك  الفلسفة والدين  املحمداوي مقال  املؤلفني بإرشاف عيل عبود  الدين جمموعة من  )2( فلسفة 

أونغالري، ترمجة: نور الدين علوش، دار األمان، الرباط، الطبعة األوىل، 2012م، ص466. 
)3( وحدة الوجود: مذهب فلسفي يرى أن اإلله واملخلوقات يشء واحد وأن العال هو صورة اإلله ومن ثم 
فال موجود إال اإلله، وال يرى القائلون بوحدة الوجود أن اإلله قد خلق العال لكنهم يقولون: إن العال 

هو اهلل واهلل هو العال: )رحلة العقل، رشيف، ص41(. 
)4(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص155. 

)5(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص366. 
)6(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص448. 
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أيًضا: »ما من يشء إذا تأملناه كام ينبغي إال ردنا إىل اهلل«)1(، ويرى )ألكسندر صموائيل()2(: 
»إنه من اخلطأ زعم بعض الفالسفة أن نظرية املعرفة هي أساس امليتافيزيقا )3(، وإنام هي فصل 
يعرفها  أن  ممكن  صفة  ألعىل  التالية  التجريبية  الصفة  هي  املطلقة  األلوهية  وإن  فصوله،  من 
الناس، ومن املؤكد استحالة معرفتها بالتجربة، لكن يؤكد أهنا )ليست من نوع أي صفة(«)4(. 

إنام يؤتى اإلنسان من قبل تلك الظواهر املأساوية مثل اضطراب الفكر البرشي، 
ودعوى  والسياسة،  والدين  واملذهب  للرأي  والتعصب  والتطرف،  األفهام،  وتباين 
وعدم  الغيبيات،  عن  اخلاطئة  للتصورات  والتعصب  الذاتية،  املكتسبات  عىل  احلفاظ 
وجود من يبني ذلك بكل صفاء ونقاء، وكلها عوامل تؤدي جمتمعة إىل وجود ظاهرة 
الصامتة  املعارك  تلك  هنا  واملقصود  لإلنسان،  السوية  الفطرة  عىل  الطارئة  الفوىض 
تطبق  أن  اخلطأ  ومن  الوجود،  بعد  وما  الوجود  أرسار  حول  الذات  داخل  الطاحنة 
الغيبيات  علم  يف  والرضورة(  والسببية،  )العنرص،  العقل  لوسائل  املحدودة  الصور 
)امليتافيزيقيا(، من أجل الربهان عىل الوجود، أو إلثبات صحة الدين، يقول الفيلسوف 
الفطري  اخللقي  شعورنا  من  مستمد  اهلل  بوجود  »التسليم  كانت(:  )إيموائيل  األملاين 
الذي يفوق املنطق النظري الذي ل يتطور إال ملعاجلة الظواهر احلسية، إن عقولنا جتيز 
ووافقه عىل  بذلك«)5(،  يأمرنا  األخالقي  إهلًا، وشعورنا  األشياء  وراء  أن  نعتقد  أن  لنا 
ذلك )جان جاك روسو( عندما قال: »إن شعور القلب فوق شعور العقل«، ووافقهام 
)بسكال( أيًضا بمقولته التي اشتهرت يف اآلفاق: »إن للقلب أسباًبا خاصة ال يمكن أن 
يفهمها العقل«، ومجيعهم يشريون بصورة مبارشة أو غري مبارشة إىل احلقائق الفطرية 
دون  الوجودية،  كينونتنا  من  يتجزأ  ال  جزًءا  أصبحت  والتي  بوضوح،  نعيشها  التي 

احلاجة إىل إخضاعها للعقل والتجربة والربهان.

)1(  تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، )مرجع سابق(، ص98. 
)2( ألكسندر صموائيل Alexander Samuel )1859- 1939م( املوافق )1275- 1358هـ( ولد يف سيدين 
والتقدم(  األخالقي  )النظام  مؤلفاته  من  مانشسرت  يف  فكتوريا  جامعة  يف  أستاًذا  عمل  إنجلرتا  يف  وتويف 

و)أسس الواقعية(: )معجم الفالسفة، طرابييش، ص90(. 
)3( امليتافيزيقيا: هي االهتامم بام وراء الطبيعة واملقصود هبا أمور الغيبيات الزمانية واملكانية والوجودية وما وراءها.

)4(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص223. 
)5( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص353. 
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صاحب  وهو  الوسطى)1(،  العصور  فالسفة  أبرز  من  )أنسلم(  الفيلسوف  وُيعّد 
احلجة الوجودية، عندما رأى اخلالف بني )الديالكتيني()2(، الذين ينترصون لالحتجاج 
تقوم عىل  الذين جتاهلوا كل عقيدة  )النحويني(  العقائد، يف مواجهة  العقيل املحض يف 
عبارته  )أنسلم(  فقال  التفكري،  من  اخلايل  الساذج  اإليامن  عىل  األمر  وقرصوا  العقل، 
املشهورة: )أومن ألتعقل(، حيث جعل اإليامن هو املعطى األول يليه التأمل واالحتجاج 
بالعقل، فيقول: »ال أفهم لكي أومن، بل أومن لكي أفهم؛ ألنني ل أستطع أن أفهم دون 
أن أومن«)3(، ويتبع أنسلم مبدأ إثبات الوجود عن طريق التدرج يف الكامليات، حيث قال 
ا« إىل أن  إن: »اخليول أكمل من احلرشات، واإلنسان أكمل من اخليول وهكذا تصاعديًّ
يقف عند حد أقىص كام تصور، فَيعّد ما وراءه هو الكامل املطلق املسبب لكل كامل دونه، 
يمكن  أقىص كامل  فوق  يمكن تصوره، وهو  الذي ال  )الكائن(  )أنسلم( هو  عند  فاهلل 
)ويليم  وافقه  وقد  تصوره)4(،  استطعنا  كائن  أي  من  أكمل  قطًعا  وهو  مطلًقا،  تصوره 
أوكهام()5( عىل إيامنه باهلل، وإن اعرتض عىل بعض آرائه، وإنام دفعه ذلك االعرتاض عىل 
إثبات العقائد اإليامنية بالرباهني العقلية العتقاده اجلازم »بأن اهلل قادر عىل كل يشء، وأنه 
حر حرية مطلقة فيام يريده، وال خيضع ألحد يف مشيئته، وهلذا فهو القادر عىل أن يشاء ما 

يضاد قوانني الطبيعة، ويمكنه أن هيب لطفه ورمحته ملن يشاء دون مقابل()6(.

أما العال الرسايف )بونافنتورا()7(، فريى أن وجود اهلل هو أعظم احلقائق وأوضحها، 
الربهان،  يف  واخلطأ  التصور،  يف  اخلطأ  ومنها  احلقيقة،  هذه  حتجب  أخطاء  هناك  لكن 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص235. 
)2( الديالكتّيون: هم أناس ينتهجون )الديالكتيك( يف احلوار وتعني التقاء الناس عىل املحاورة والنقاش من 

خالل فن اجلدل )الديالكتك( عىل أنه الربهان يف إقناع املحاور.
)3( حمارضات يف تاريخ الفلسفة، دونت هيجل، ترمجة: خليل أمحد خليل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش 

والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية، 2002م، ص215. 
)4(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص384. 

)5( وليام أوكام William of Ockham )1280- 1349م( املوافق )679- 750هـ( من الفالسفة الالهوتيني 
املدرسيني يف إنجلرتا ومن أكثر الفالسفة تأثرًيا يف القرن الرابع عرش امليالدي حيث أسهم يف نقل أوروبا 

من القرون الوسطى إىل العرص احلديث: )قصة احلضارة، وول ديورانت، اجلزء الثامن، ص8060(. 
)6(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص254. 

)7( يوحنا بونافنتورا )1221- 1274م( املوافق )618- 672هـ( عال الهويت إيطايل ولد يف بانيوريا، وتويف 
يف ليون يرى أن النزول إىل الفلسفة هو اخلطر األكرب: )معجم الفالسفة، طرابييش، ص212(.
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واخلطأ يف االستنتاج، وحتى مع االحتياط من هذه األخطاء تبقى معرفة اهلل وفق معايري 
العلم  تعني اإلدراك واإلحاطة، فاإلدراك جمرد  املعرفة  ا؛ ألن  البرشية صعبة جدًّ املعرفة 
بوجود اليشء، واإلحاطة هي استيعاب ماهيته يف التصور، وهذه اإلحاطة ال تتحقق إال 
عندما تكون ماهية العال باليشء يف مستوى املعلوم به، أو أعىل، وهلذا يستحيل أن يدرك 
ا(، أو أن يعرفه معرفة إحاطة، وذلك للفارق  ا جدًّ ا( ربه )األعىل جدًّ اإلنسان )األدنى جدًّ
معرفة  اهلل  معرفة  عىل  األمر  اقترص  وهلذا  واإلنسان،  اهلل  بني  واملستوى  املرتبة  يف  اهلائل 
نؤمن  أي  املخلوقات،  تدرك  كام  حسيًّا  إدراًكا  وليس  فقط،  نقيل  إيامن  بعد  عقيل  إدراك 
يقينًا بوجوده بالفطرة أصاًل، مستأنسني بآيات الكون وبراهينه)1(، وعىل مثل هذا االعتقاد 
يقول )توماس أكويناس(: »إن بوسعنا أن نعرف بطريقة املفهوم الطبيعي أن اهلل موجود، 

وأنه واحد؛ ألن وجوده ووحدانيته تتألأل يف عجائب العال وحسن تنظيمه«)2(.

العقل  وأن  العليا،  والعظمة  األسمى  املوضع  هو  اهلل  أن  رامون()3(  )لول  ويرى 
البرشي يف مرتبة أدنى من مرتبة اهلل، وهلذا ال يستطيع العقل اإلحاطة باهلل، لكن اهلل يريد 
لإلنسان أن يعرفه، وهلذا جعل اإليامن يمكن الطبيعة اإلنسانية من الطفو عىل املعرفة 
كام يطفو الزيت عىل املاء، وعليه فإن املخلوقات من دون اهلل تكون مظلمة وخالية من 

املعنى وَأعداًما ال وجود هلا)4(.

اإلهلي  الوجود  حتمية  عند  يقف  فلم  )فولتري(  الفرنيس  واملفكر  األديب  وأما 
واإليامن به، حني يقول: »إذا وجد يشء منذ األزل، وأنا موجود، ولست موجوًدا بذايت، 
رضورة  إىل  ذلك  جتاوز  بل  اهلل«)5(،  هو  بالذات  موجود  وهو  أوجدنا،  موجود  فهناك 
حدوث البعث واحلساب بعد املوت، فهو يؤكد أن اإليامن باهلل ليس له قيمة أخالقية ما 
ل يكن مقروًنا باخللود والثواب والعقاب، وقد كان فولتري يربط صالح املجتمع ومن 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص384. 
)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص107. 

)3( لول رامون Ramon Lull )1233-1316م( املوافق )630- 716هـ( مفكر إسباين ولد يف جزيرة ميورقة 
وهو مؤمن متصوف يكفر كل من ليس بمسيحي: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص381(. 

)4(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص383. 
)5(  تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، )مرجع سابق(، ص189. 
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بعده الدولة بوجود الدين، فيقول: »أريد من زوجتي وخادمي وخياطي أن يؤمنوا باهلل؛ 
إله قوي وصالح  املقتنع بوجود  املؤمن هو اإلنسان  لكي يقل غشهم يل«، ويقول: إن 
هكذا  العال«)1(،  يف  األنظمة  مجيع  سبقت  عبادته  وإن  والكائنات،  األشياء  مجيع  خلق 
طلًبا  صغريان،  شابان  أمامه  ركع  وملا  وحده،  باهلل  تؤمن  أن  الناس  من  )فولتري(  يريد 
للعفو منه ألهنام قد رسقا بعض ماله، انحنى وأخذ بأيدهيامن، وأوقفهام، وساحمهام وقال 
هلام: »إن الركوع هلل وحده، فال ينبغي لكام الركوع أمام أحد سواه«، وهكذا كان فولتري 
مؤمنًا بوجود اهلل داعًيا إىل احلرية، وكارًسا لطوق االستعباد البرشي املقيت، وهلذا كان 
من الطبيعي أن يتعرض هلجمة رشسة ممن يرون يف فكره هتديًدا ملصاحلهم، خاصة أنه 
من دعاة احلرية والكرامة البرشية، حيث اخترص فكره عندما أوىص حفيد الفيلسوف 
األمريكي )بنيامني فرانكيلني()2( الذي اصطحبه معه لزيارة فولتري، وضع فولتري يده 

عىل رأس احلفيد، وطلب منه أن يكرس حياته لـ )اهلل واحلرية()3(.

وعىل الرغم من أن )رينيه ديكارت( سلك منهج الشك، طريًقا للوصول إىل اليقني، 
وسمى هذا النوع من الشك الشكَّ الديكاريت؛ الختالفه عن الشك الكيل، فقد رصح 
ديكارت بإيامنه من خالل قوله: »إن اهلل هو خالق ماهيات املخلوقات وجواهرها، وهو 
ا«)4(، وقوله: »هناك فكرة ال يمكن أن أكون مصدرها، أال  الذي وضعها يف الوجود حرًّ
، كله  ا ثابًتا مستقالًّ وهي فكرة )اهلل(، فهذه الفكرة تصور يل جوهًرا ال متناهًيا، رسمديًّ
علم وكله قدرة«، ومن أعظم مقاالته قوله: »فكرة )اهلل( ال يمكن أن يكون مصدرها 

)1( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص301. 
1204هـ( سيايس وكاتب  املوافق )1118-  1790م(   -1706( Benjamin Franklin بنيامني فرانكلني   )2(
الصواعق  مانعة  اخرتاع  منها  وكهربائية  فيزيائية  اخرتاعات  له  أمريكي  تنويري  حقوقي  وناشط  وعال 
الرئيسني للواليات املتحدة األمريكية من  وقياس املسافة بالعجلة وموقد فرانكلني وُيعّد من املؤسسني 
أرسار نجاحه أنه يقسم اليوم إىل جدول مهام ثم يتفقد تنفيذها آخر النهار؛ ختليًدا له تم تثبيت صورته 
عىل العملة األمريكية فئة املئة دوالر وهو أول رئيس أمريكي حذر من خطورة هجرة اليهود إىل أمريكا: 
املرصية،  النهضة  مكتبة  العقاد،  حممود  عباس  إنسان،  فيلسوف  كاتب  عال  صورة  فرانكلني  )بنيامني 

1955م(. 
)3( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص311- 312. 

)4(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص495. 
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غري اهلل نفسه؛ ألن فيها من املزايا العظيمة التي كلام تأملتها بعناية أكثر، وجدت نفيس 
أقل قدرة عىل إنتاج هذه الفكرة بنفيس من نفيس وحدها، فال بد أن أستنتج استنتاًجا 
ا بأن اهلل موجود ألين كائن متناٍه، وال يمكن يل أن أنتج جوهًرا غري متناٍه، وحتى  رضوريًّ

ا«)1(. فكرة جوهر ال متناهي هذه أودعها يف نفيس جوهر غري متناٍه حقًّ

*****

ال�ساذون عن القاعدة

عظامء  من  العظمى  للغالبية  اهلل  بوجود  اإليامنية  األفكار  هذه  إىل  اإلشارة  إن 
الفالسفة عن وجود اهلل وهيمنة النزعة اإليامنية الفطرية بشكل عام، ال ينفي وجود قلة 
آخرين وصل هبم التطرف والعناد أحياًنا أن يتخذوا مواقف ال يمكن تفسريها بسوى 
اإلحلاد العنادي، وهم بذلك ومن تاريخ نشأهتم يؤكدون أن اإلحلاد له أسبابه النفسية 
النفيس  تارخيهم  فتشنا يف  لو  أننا  ذلك  يؤكد  بالعلم، ومما  هلا  التي ال عالقة  والفلسفية 
مثل  يف  سبًبا  كانت  حياهتم(  مسرية  يف  اعرتاضية  )حوادث  سنجد  حتاًم  واالجتامعي، 
هذا الشذوذ الفكري، فهذا إمام الشّكاكني )هيوم( نفهم نزعته اإلحلادية جيًدا عندما 
نعلم أنه بلغ به الغلو يف الشك إىل أن شك يف نفسه وعقله ووجوده، ثم استقر عىل هذا 
أيًضا  )هيوم(  وكان  قبله،  من  )ديكارت(  فعل  كام  اليقني  إىل  منه  يتحول  ول  الوضع، 
يرص عىل رؤية الصانع واملصنوع حتى يؤمن بالصانع)2(، أال نظلم احلقيقة عندما ننظر 
إليها من خالل زاويته احلادة، وتطرفه الفريد من نوعه، وأغرب من ذلك أن جتد من 
يأخذ بمثل هذا الرأي متعصًبا له، وحيتج بمثل هذه العقول التائهة متاًما، متجاهاًل آراء 

األغلبية العظمى من األسوياء منهم عرب التاريخ.

لسنا بصدد نفي وجود هذه القلة املشاغبة عىل غري بصرية، ولكن جيب أن نحرصها 
يف حجمها الطبيعي، عىل أهنم أقلية حمدودة عىل هامش مرسح الوجود، ولربام يف أقىص 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص496. 
)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص155. 
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هامش التاريخ كله، مقارنة بأكثرية الفالسفة املرتبعني عىل عروش املنطق واملعرفة أمثال 
العقل وحده،  بالعقل، وبوجود اهلل خالق  املؤمنني  الفالسفة  ُيعّد شيخ  الذي  )كانت( 
والذي أصدر كتابه الشهري )نقد العقل اخلالص()1( مؤكًدا أن مصادر املعرفة هي احلس 
والعقل، وليس اإلحساس وحده وال العقل وحده، وأن للعقل أفكاًرا نظرية مركوزة فيه 
أطلق عليها )قوانني العقل املنظمة(، وأمهها فكرة الزمان واملكان، والقانون والسببية، 
وأن قوة العقل مرتبطة بالظواهر احلسية، وإذا خرج إىل ُكنِه األشياء وقع باخلطأ، ويقول: 
»من املستحيل االستدالل بالعقل النظري عىل وجود اهلل، ولكن هناك العقل العميل، 
ا ال  وهو الضمري الذي نستدل به عىل وجود اهلل؛ ألننا نجد يف قرارة نفوسنا شعوًرا قويًّ
سبيل إىل إنكاره يأمرنا باخلري، وينهانا عن الرش، ويؤنبنا عند ارتكاب الذنوب واآلثام، 
فمن أين أتانا هذا الشعور؟ إنه القانون األخالقي الذي فطرت عليه نفوسنا«)2(، ولقد 
تصدى )كانت( املؤمن ألفكار )هيوم( اإلحلادية ودحضها، كام فعل من قبله )سقراط( 
بحجج السوفسطائيني)3(، وعىل النسق نفسه وقف الفيلسوف الفرنيس )جانيه(، عندما 
أكد عىل وجود اهلل، وأشار إىل علمه املطلق قائاًل: »إن الشعور يدرك حميًطا ال غور له 

نحن نغوص فيه، وهو يتجاوزنا من كل ناحية«)4(. 

*****

ثانًيا: فل�سفة امل�سلمني

غري  الفالسفة  أفضل  من  احلق  إىل  أقرَب  تطرًفا  املسلمني  فالسفة  أشد  يكون  قد 
املسلمني اعتدااًل، ولئن كانت احلاجة إىل آراء فالسفة أهل الكتاب رضورة للفراغ الروحي 

)1( )نقد العقل اخلالص(: من أشهر كتب الفالسفة يف التاريخ خلص فيه الفيلسوف األملاين )إيموائيل كانت( 
نظريته يف املعرفة بمقولة شهرية وهي »أن كل مفهوم بال معطيات حسية هو مفهوم فارغ وأن كل معطى 

حيس بال مفهوم فهو أعمى«. 
)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص162- 172. 

 sophisma وهي كلمة يونانية مشتقة من لفظة سفسطة sophism 3(  السوفسطائيون: مصطلح مشتق من السوفسطائية(
التي تعني احلكمة واحلذق وقد أطلقها الفالسفة عىل احلكمة املموهة واحلذاقة يف اخلطابة أو الفلسفة وأطلقت 

عىل كل فلسفة ضعيفة األساس متهافتة املبادئ كفلسفة الشك والألدرية: )املوسوعة العربية(.
)4(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص439. 
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املسلمني كانت زيادة غري رضورية عىل وضع متوازن  آراء فالسفة  فإن  عند جمتمعاهتم، 
أصاًل حتمله أرواح مستقرة بعقيدهتا وإيامهنا اخلالص، تنعم بسعادة حسم األمر من منطلق 

الوحي الذي أدرج حاهلم املستقرة كونيًّا بقوله: )ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ 
وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  
يئ        جب  حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  

مث        ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس( ]األنعام: 162- 165[. 

ولكن انتشار احلضارة اإلسالمية يف القرون األوىل يعني أنه ال بد من أن تتداخل 
الفلسفة  السابقة واملعارصة هلا، وهذا ما حصل فعاًل أن ترمجت علوم  مع احلضارات 
واملنطق بطريقة عفوية، وزج هبا يف ميدان الفكر اإلسالمي، ومن الالفت للنظر أن منطقة 
االحتكاك احلضاري كانت مع حضارات فارس والروم واألندلس، حيث نشأ يف تلك 
اإلسالمية  لألمة  تبقى  ولكن  ومتكلميهم،  املسلمني  فالسفة  غالبية  اجلغرافية  املناطق 
البرشية،  إىل  نزل  العظيم، آخر كتاب حمفوظ  القرآن  نالتها بربكة هذا  فذة،  خصوصية 
إليه املهتمون باملنطق والفلسفة، وسبب ذلك أن  ما جيعلها يف غنى عن كثري مما ذهب 
الوحي متكن بقوة من عقول نقية صادقة، ل تتلوث بيشء من حرية األمم األخرى، لقد 
كانت املجتمعات العربية تعاين إشكالية الرشك والوثنية، واختاذ اآلهلة الباطلة التي كان 
من السهل رصفها عنها إىل عبادة الواحد األحد، وهذا يعني أن الوحي قد تسّلمها خاًما 
حتى  فقط  بالتوبة  التوحيد  إىل  الرشك  من  فنقلها  اليونانية،  الفلسفة  تعقيدات  من  نقيًّا 
صورها بأحىل صورها ورّباها عىل عينه، وكأنه أعاد خلقها من جديد، فتفكري الرجل 
من  له  اإلسالم  أقره  فيام  إال  اإلسالم  بعد  ما  إىل  بصلة  يمت  ال  اإلسالم،  قبل  العريب 
أخالق ووفاء بالعهود والعقود والكرم، التي جاء اإلسالم لتطويرها ورعايتها، كام جاء 

يف احلديث الرشيف: »خ اركم   الامت ة خ اركم   اقسالل إذا فهاوا«)1(.

*****

الامت ة  »خ اركم    قال:  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صيل  النبي  عن  هريرة  أيب  عن  األلباين  صححه  احلديث   )1(
خ اركم   اقسالل إذا فهاوا«. 
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زهد امل�سلمني يف الفل�سفة

ال  ألهنم  لذاهتام؛  املنطق  وعلم  الفلسفي  املنهج  خلف  يركضون  ال  املسلمون 
يعانون كام يعاين َمْن حرموا أنفسهم نور اهلل املبني، وهذا هو الفرق بني فالسفة املسلمني 
حيملون  الذين  املسلمني  عند  الفلسفة  وفنون  املنطق  علم  ذكر  يرد  فعندما  وغريهم، 
نوًرا يمشون به يف الظلامت فاألمر خيتلف متاًما عن احلال مع التائهني من غري املسلمني 
ينحني  اإلسالمية  األوساط  ففي  أسالفهم،  من  موروث  دين  هو  ما  الزاهدين يف كل 
اجلميع ضيوًفا مؤدبني غاية األدب عىل مائدة القرآن العظيم، اجلميع يصبحون أقزاًما 
بأفكارهم أمام كتاب كريم مبني عظيم لو أنزل عىل جبل لتصدع، ول ولن يأيت اإلنس 
واجلن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرًيا، القرآن الذي ل يكن هدى ورمحة للمؤمنني 
الناس  النبوة لكي يقص عىل  بعد عرص  ملا  أيًضا مهيًئا  نزوله فحسب، بل كان  به عند 
كافة، وعىل بني إرسائيل خاصة من هيود ونصارى أكثر الذي هم فيه خيتلفون حول كل 

يشء يف الوجود: )جب  حب  خب       مب      ىب  يب  جت   حت    خت  مت  ىت  يت  جث   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ( ]النمل: 76- 77[. هذا الذي جعل نعمة اهلداية لإلسالم من 
أعظم النعم يف الوجود كله، وهي النعمة العظمى التي يشكر هبا اهلل عند احلصول عىل 
أعظم جزاء، وهو دخول اجلنة، هكذا سيكون محدهم وثناؤهم عىل اهلل عند دخوهلا: 

ی   ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ       ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   )وئ  
جئحئ( ]األعراف: 43[. فاحلمد هلل محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا كام حيب ربنا، ويرضاه.

إن املجتمع اإلسالمي لينعم بوجود مناعة إيامنية متجذرة فيه أكثر من غريه، وقد 
املسلم  الفيلسوف  فيه  يصبح  مقدًسا،  معرفيًّا  مقاًما  وارتقى  مبلًغا سامًيا،  بالوحي  بلغ 
بعض  يتناول  غريًبا خجواًل، وهو  الوحيني،  بنصوص  يستدل  أقرانه، وهو  بني  عزيًزا 
املحيط  إىل  منها  يشء  تسويق  أراد  ما  وإذا  األخرى،  األمم  من  الفلسفية  املوروثات 
اإلسالمي، فال بد له من ممارسة أقىص درجات احليطة واحلذر واملقدمات الدعائية، وما 
يشبه )التوبة( مقدًما؛ ألن فطرة الناس من املتانة بدرجة ال تسمح له بالتجديف املطلق، 
وال تشعر باحلاجة إىل ذلك، كام هو احلال يف البيئات األخرى التي ينقصها وجود القرآن 
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يكون  ما  غالًبا  املسلمني  بني  من  امللحد  أو  الشاك  جتد  أن  أيًضا  غريًبا  وليس  الكريم، 
ا، ومستخدًما أقىص درجات التقية والتلميح، وذلك ألنه ويف خضم كل  مستخفًيا فكريًّ
جدال فلسفي جمرد، )َيرَشُق( غرًقا بفرات وعذوبة منطق القرآن العظيم داخل نفسه، 
بالضياء  يتنفس  النهار  وكأنه  له  ييضء  األفق  ويف  الناصعة،  البيضاء  باحلقيقة  فيغرقه 
الليل يطلبه حثيًثا، فال يستطيع املجادل جتاوز هذا احلق مهام كان ماهًرا  ليمحو ظالم 

)گ  گ  گ    گ  ڳ     الرباين:  اخلطاب  هذا  قوة  بمواجهة  له  وأنى  املناورة،  يف 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں( ]األنبياء: 18[.

 وإنه مما حيري العقول، ويبهر األفهام، أن يوجد هذا القرآن العظيم يف مجيع مراحل 
تاريخ املعرفة اإلنسانية، حارًضا يف كل حتديات اجلدل واملنطق، وكام يالحظ يف عرصنا 
الراهن، وبعد أكثر من أربعة عرش قرًنا من نزوله، نعتمد عىل نصوصه العظيمة اعتامًدا 
كليًّا ال بديل عنه، حتى ونحن نكتب هذه اللحظة مقلبني تناقضات آراء البرش وضياعهم 
الفكري، فكل منرب مهتز، وكل صوت ضعيف، وال نرى إال دوحة القرآن ثابتة خرضاء 
مزهرة، نستشهد به كثرًيا، وينهل اجلميع من ثمراته، ويستظلون بظله، لقد نزل القرآن 
مفهوًما ميرًسا لعامة الناس، فهمه الصحابة مجيًعا وهم األميون يف علم املنطق وفنون 
الفلسفة، يتلونه فيستوعبونه بشكل متطابق متاًما مع فطرهتم السليمة، وكأنه أنزل إليهم 
وحدهم، بل كأنه خاطب آحادهم كالًّ بشخصه، ثم تتواىل العصور، وتتطور األفهام 
عىل  نزل  الذي  القرآين  النص  أن  السنني  بمئات  بعدهم  نكتشف  ثم  البرشي،  والفكر 
ا للعاملني يف مجيع  رسوٍل أمي، ل يكن خمصًصا لتلك املرحلة وحدها، بل كان خطاًبا عامًّ

)چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ   أبد اآلبدين:  مراحلهم مهام تقدمت إىل 
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ( ]النساء: 82[. إنه خياطب املختلفني، وجيادهلم باملنطق القوي 

السليم يف كل حني.

هذا الوصف للقرآن هو الوصف املنصف الذي ربام يقرص عن حقه، وليس حديًثا 
دعائيًّا للرتويج ملجرد أننا مسلمون وهو كتابنا، وال وعًظا عائاًم نستدر به العاطفة من 
بذلك كل  نفخر  أن  وإن كان من حقنا  املستعصية،  الفكرة  نمرر من خالله  أو  غرينا، 
الفخر، ونشكر اهلل عىل ذلك كل الشكر، وندعو الناس إىل هذا احلق املبني بعدما تبني لنا، 
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ولكن تنزاًل عند حجج املجادلني يف ديننا وكتابنا، ندعوك يا أخي الباحث عن احلق بكل 
ا، وستجد فيه كل ما يتطلبه احلوار واجلدل املنطقي  جترد، أن تتأمل آياته تأماًل حمايًدا جدًّ
يف أيامنا هذه واأليام القادمة، وستجد أنه أيًضا حمصن بأقوى مقدمات املنطق الصحيح، 
تنزاًل عند هامش جداهلم وليس حلرص رسوخ اإليامن يف أدوات املنطق ومقدماته كال، 
فهو كالم اخلالق املكتنز بأرقى النتائج املنطقية الصارمة، واجلدلية العقلية املسكتة لكل 

مناوئ للحق.

بتوحيد  املقّرين  األزلية وبدء اخللق يف عرص قريش،  أزمة اجلدل حول  تتبلور  ل 
الربوبية، وبأن اهلل خالق الكون وربه الواحد، واملنكرين توحيَد األلوهية الختاذهم آهلة 

)ڭ  ڭ  ۇ   العظيم يف قوله تعاىل:  القرآن  متعددة من دون اهلل، وهذا ما أكده 
 .]25 ]لقامن:  ې(  ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ   )ڤ   الطور:  سورة  آية  نزلت  بينام 
ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ( ]الطور: 35- 36[. وكأهنا ختاطب قوًما ل يأتوا بعد، قوًما 
سيعيشون معارك اجلدل واملنطق والفلسفة بعد انتقال تراث الفرس والروم إىل بيئتهم، 

وهو ما حصل فعاًل يف العرص العبايس املمتد من 132هـ إىل 656هـ. 

*****

اخللف بني الغزايل وابن ر�سد

وكام كان اخلالف والنزاع وارًدا بني الفالسفة من غري املسلمني قدياًم وحديًثا، فقد 
وجد أيًضا بني فالسفة املسلمني من اخلالف ما يتوقع حدوثه بني أناس يطرحون آراء 
وأفكاًرا ووجهات نظر برشية من الطبيعي أال تكون متطابقة، ولنتجاوز خالًفا وقع بني 
عن  ولنتحدث  حوهلم،  الناس  والختالف  لشدته  والفارايب  والكندي  سينا  ابن  أمثال 
تنافر أقرب فالسفة املسلمني إىل منهج الوحي والسنة، ولنأخذ مثااًل ملا دار بني عاملني 
جليلني مها )أبوحامد الغزايل( و)أبوالوليد بن رشد احلفيد(، فاألول دخل علم الكالم 
من أوسع أبوابه، وقرأ عن الفالسفة، وتأثر هبم سلًبا يف بداية طريقه، ثم حتول إىل إجيايب 
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يف هنايته، حتى ألف يف هناية املطاف كتابه الشهري )هتافت الفالسفة(، تعرض فيه ألبرز 
حججهم ومسلامهتم، ودحضها بأسلوب ال خيلو من حدة، ول يرتدد يف تكفري بعضهم، 
ول يكن بابن رشد خاصة رفيًقا وال رحياًم، فانربى له )ابن رشد( الذي هو اآلخر ممن 
قرأ، وخاض يف بحر الفلسفة واملنطق، وترجم ألرسطو ترمجة ال يزال الغرب حيفظها 
له، فرد عىل الغزايل يف كتابه الشهري )هتافت التهافت(، مبتدًئا بالقسوة عليه ابتداء من 
تناول  الكتاب، كام يتضح ذلك، ومستدرًكا عليه قسوته عليهم، خاصة عندما  عنوان 
الثاين(، وابن سينا )الشيخ  الفارايب )املعلم  الغزايل فلسفة أرسطو مما نقله عنه كلٌّ من 
الرئيس(، فقال الغزايل عنهام: »جمموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطوطاليس بحسب 
نقل هذين الرجلني ينحرص يف ثالثة أقسام، األول: قسم جيب التكفري به، وقسم جيب 

التبديع به، وقسم ال جيب إنكاره أصاًل، فلنفصل به«)1(.

 لكن بمجرد تأمل املوقفني بسهولة تدرك أن )الفيلسوف الفقيه( يسلك منهًجا 
املقيد )للفقيه  العقيل  املنهج  الذي خيتلف عن  عقليًّا حمًضا، وهذا هو حال )ابن رشد( 
املذاهب  من  مذهًبا  يلزم  ل  أنه  عليه  رشد  ابن  أخذه  وما  )الغزايل(،  مثل  الفيلسوف( 
الصوفية وفيلسوف مع  يقول عنه أشعري مع األشاعرة وصويف مع  يف كتبه، فهو كام 
بعض  خلف  تواريه  خالل  من  وجماملتهم  الناس  عامة  بمسايرة  واهتمه  الفالسفة، 
األطروحات التي كان هياجم فيها الفالسفة)2(، ولكنك تدرك أيًضا عدم حاجة األمة 
نتج  البادئة  الغزايل  اجلليلني، وأن قسوة  العاملني  الفضويل أصاًل بني هذين  هلذا اجلدل 
عنها تطرف من جانب ابن رشد يف شخصنة رده عليه، ل يكن األمر بتلك األمهية أو 
القيمة األخرى  بكتبه  ما عرف  بقدر  بكتابه هذا  يعرف  ل  الغزايل  أن  بدليل  الرضورة، 
مثل )إحياء علوم الدين(، وكذلك احلال مع ابن رشد الذي عرف أكثر بكتابه )بداية 
املجتهد وهناية املقتصد(، الذي ُيعّد مرجًعا عامليًّا يف الفقه املالكي، أكثر مما عرف بسجاله 
البحوث  نطاق  يف  حمصوًرا  بقي  الذي  السجال  ذلك  الغزايل،  ضد  واملنطقي  الفلسفي 

الطبعة  الرباط،  األمان،  دار  عنيات،  عبدالكريم  الغزايل،  يدي  بني  األرسطي  األورغانون  املنطق  أسلمة   )1(
األوىل، 2013م، ص96. 

)2( فصل املقال فيام بني احلكمة والرشيعة من االتصال، ابن رشد، حتقيق: حممد عامرة، دار املعارف، القاهرة، 
الطبعة الثانية، 1948م، ص25.
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املتخصصة عند أهل الكالم دون غريهم، ويف مثل هذا البحث الذي قد ال يأبه به عامة 
الناس املنسجمني بفطرهتم واملحتاجني بدرجة أكرب إىل كتبهام األخرى، بل لربام جلب 
الغزايل عىل نفسه يف اخلوض يف املنطق وعلم الكالم ما هو غني عنه، فقد وصفه تلميذه 
أن  أراد  ثم  الفالسفة،  بطون  أبوحامد دخل يف  بقوله: »شيخنا  العريب()1(  بن  )أبوبكر 

خيرج منها، فام قدر«)2(. 

*****

ثالًثا: الفريقان ل ي�ستويان

الوجود مهام كان عىل برصه  إىل  نافذته  بالوحي، فيطل من  ال يستوي من حيتمي 
هنا  جانب،  من  الريح  به  تعصف  العراء  يف  أعمى  هو  بمن  إزالتها،  يمكن  غشاوة  من 
يكمن الفرق بني فالسفة املسلمني وغري املسلمني، إذ ال تشكل املناظرات واحلوارات 
الفلسفية أولوية قصوى عند املسلمني، كام هو احلال عند غريهم، وذلك لعدم احلاجة 
يقال عنهم قد تسلحوا  الرغم مما  املسلمني عىل  أن معظم فالسفة  إىل ذلك عالوة عىل 
ا مسكًتا خلصومهم عند  هبذا املنطق القرآين املتني بعد قرون من نزوله، ووجدوا فيه ردًّ
املواجهة، خاصة وهم ينقلون هذه اآليات عن رسول أمي عاش فقط ثالًثا وستني سنة، 
ثم مات كام نموت، أمىض آخر ثالث وعرشين سنة من عمره مبلًغا هلذا الوحي العظيم، 
بإرشاقاهتا  تلمع  كامنة  وحتديات  بمعاٍن  مكتنًزا  وسيبقى  األبد،  إىل  الباقي  الوحي  هذا 
احلضارات  كتب  ترمجت  حني  منطقيًّا  ُجربت  وقد  والعلم،  واملنطق  اجلدل  مواسم  يف 
األخرى إىل العربية، حيث ل يعرف املسلمون الفلسفة أو علم الكالم إال بعد أن وصلت 

املوافق  543هـ(   -468( اإلشبييل  األندليس  العريب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  حممد  أبوبكر  القايض  هو   )1(
)1076- 1148م( عال فقيه تتلمذ عىل أيب حامد الغزايل ومن أشهر مؤلفاته )عارضة األحوذي يف رشح 
جامع أيب عيسى الرتمذي( و)األصناف( و)أمهات املسائل( و)نزهة الناظر( ول يكن عىل وفاق مع ابن 

حزم األندليس: )سري أعالم النبالء، الذهبي، اجلزء 20، ص197(. 
)2( درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص26. 
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)املأمون()1(، اخلليفة  عهد  يف  وحتديًدا  منهجي  بشكل  وفارس  الرومان  كتب   إليهم 
املنطق  لتعلم  املسلمني  من  طائفة  فانربى  العقدي،  احلذر  توخي  إىل  األمر  فاحتاج 
بالفلسفة  تعمق  من  منهم  وتبحر  األمر،  هذا  فاستحسنوا  املنطقيني،  عىل  الرد  هبدف 
أمثال )الكندي()2( و)الفارايب()3( و)ابن سينا()4( و)الرازي()5( و)ابن حيان()6( و)ابن 
رشد( وشاركهم يف ذلك بعض املفكرين واألدباء )كاجلاحظ()7(، وعلامء الرياضيات 

)1( املأمون )786- 833م( املوافق )170- 218هـ( هو اخلليفة العبايس عبداهلل املأمون بن هارون الرشيد 
بن حممد املهدي بن أيب جعفر املنصور عبداهلل بن حممد بن عيل بن عبداهلل بن العباس أمري املؤمنني وأمه 
أم ولد اسمها مراجل الباذغيسية دامت خالفته 23 عاًما: )البداية والنهاية، ابن كثري، املجلد الرابع عرش، 

دار عال الكتب، 2003م، ص214(. 
259هـ( يلقب بفيلسوف  املوافق )189-  873م(  الكندي )805-  )2( هو أبويوسف يعقوب بن إسحاق 
العرب، وهو العريب الوحيد تقريًبا بني فالسفة جيله كلفه املأمون باإلرشاف عىل ترمجة األعامل الفلسفية 
اليونانية إىل العربية واختذه اخلليفة املعتصم معلاًم البنه أمحد وله مؤلفات يف الفلسفة والطب وعلم النفس 

والتنجيم: )موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص297(. 
)3( أبونرص حممد الفارايب )874- 950م( املوافق )190- 335هـ( ولد يف مدينة وسيج إحدى مدن فاراب 
وهو ثاين فيلسوف إسالمي ذي شأن يف الفلسفة اإلسالمية يلقب )باملعلم الثاين( عىل أساس أن أرسطو 
الذي  اليونانية وهو  الفلسفة  اطالًعا عىل  املسلمني  أوسع فالسفة  الفارايب من  وُيعّد  األول(  )املعلم  هو 
الناس: )موسوعة  العزلة ويكره جمالسة  باملوجودات بام هي موجودة( حيب  بأهنا )العلم  الفلسفة  عرف 

الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص93(. 
)4( ابن سينا )980- 1038م( املوافق )369- 429هـ( هو أبوعيل عبداهلل بن سينا قرأ الرشوح حتى أحكم 
علم املنطق وقرأ كتاب أصول اهلندسة إلقليدس ثم قرأ كتاب املجسطى لبطليموس عن الفلك وبعد أن 
أربعني  الطبيعة( ألرسطو  بعد  )ما  كتاب  وقرأ  اإلهلي  إىل  الريايض عدل  واملنطق  الطبيعي  املنطق  أحكم 
مرة - كام حكى ذلك عن نفسه - فلم يفهمه حتى قرأ كتاب )يف أغراض كتاب ما بعد الطبيعة( للفارايب 
الطبعة  التاسع،  املجلد  العقاد،  حممود  عباس  اإلسالمة،  )الفلسفة  ذلك:  عىل  هلل  شكًرا  وتصدق  ففهمه 

األوىل، 1978م، دار الكتاب اللبناين، بريوت(.
)5( أبوبكر حممد بن زكريا الرازي )864- 925م( املوافق )250- 313هـ( اشتهر بالطب حتى لقب )بطبيب 

املسلمني( له مصنفات يف الفلسفة: )معجم الفالسفة، طرابيش، ص316(.
)6( جابر بن حيان )728- 815م( املوافق )110- 199هـ( كيميائي وفيلسوف عريب عاش يف القرن الثامن 
امليالدي نسجت حوله األساطري نرش ما يربو عىل ثالثة آالف رسالة وكتاب منها كتاب )أرسار الكيمياء( 
ترمجت  والباطن  الظاهر  اجلسم  كل  يف  يكشف  الذي  )امليزان(  مذهب  صاحب  وهو  العقل(  و)ميدان 

مؤلفاته إىل الالتينية، وسمي Geber: )معجم الفالسفة، طرابييش، ص254(.  
)7( اجلاحظ )780- 869م( املوافق )163- 255هـ( هو عمرو بن بحر بن حمبوب بن فزارة الليثي الكناين 
البرصي ولد وتويف يف البرصة وهو من أشهر األدباء يف التاريخ العريب وقد ذاع صيته يف العرصالعبايس: 

)اجلاحظ: حياته وآثاره، طه احلاجري- الطبعة الثانية، 1969م، القاهرة، دار املعارف(.
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)كاخلوارزمي()1(، وبسسب تبحرهم بفلسفة اليونان ل يسلم من شطحات الفكر منهم 
هذا  القتحامهم  نظًرا  عنيًفا  كان  املسلمني  الفالسفة  عامة  عىل  واإلنكار  القليل،  إال 
امليدان الشائك بعمٍق نقل بعضهم إىل اإلعجاب املبالغ فيه هبذا الفن عىل حساب بعض 
حول  بعضهم  به  تفوه  ما  لغرابة  ونظًرا  بحال،  هبا  املساس  تقبل  ال  التي  األمة  ثوابت 
الوجود والغيبيات وأزلية العال وغائيته، فقد ُأمطروا بأقىص عبارات الرفض القاسية ملا 
قدموه، واهتموا بالضالل، وأدخلهم بعض منتقدهيم إىل دائرة الكفر واإلحلاد، ولقد بدر 
من بعضهم ما يربر تلك القسوة عليهم، ولكن اإلنصاف مطلوب، وهم يف هناية األمر 
برش جيتهدون، فيخطئون ويصيبون، وليسوا حمصنني من الزيغ والضالل، وليسوا أنبياء 
يقتدى بأقواهلم وأفعاهلم عىل إطالقها، فمن ضل منهم فإنام يضل عىل نفسه، وال يرض 
بضالله هداية املهتدين إذا اهتدوا بحق)2(، وال يمكن اإلنكار املطلق عىل بعض العلامء 
الذين تصدوا بقوة آلراء بعض فالسفة املسلمني حتى لو وصل األمر إىل تكفري بعضهم 
إما بسبب اعتقادهم بقدم العال، أو لقوهلم: إن اهلل ال حييط باجلزئيات، أو إنكارهم بعث 

األحياء بعد املوت. 

منازلة  كل  يف  دائاًم  واحلارضة  هلم  املؤانسة  املسلمني  فالسفة  إيامن  جذوة  لكن   
فكرية، ال تقارن أبًدا بذلك الغبش املوحش واجلفاف احلاد عند غريهم من فالسفة األمم 
األخرى، ويبقى العتب عىل املسلمني؛ ألنه بمقدورهم بسبب ما عندهم من وحي منزه 
عن التحريف أن ينرشوا اإليامن الصحيح بني الناس انطالًقا منه، فيقدموا نص الوحي 
بدياًل عن خترصات البرش املتناقضة، فيصبحوا بذلك سادة األمم واحلضارات يف تناول 
من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  املحفوظ  القرآن  أمة  ألهنم  حوهلا؛  اجلدل  وحسم  الغيبيات 

235هـ( من أشهر علامء املسلمني يف  املوافق )163-  850م(  )1( هو حممد بن موسى اخلواَرزمي )780- 
الرياضيات والفلك فصل علم اجلرب عن احلساب وارتبط اسم ألغورثيم Algoritmi باسمه إىل يومنا هذا 
نبغ يف الرياضيات ليقدم للمسلمني بدياًل عن احلسابات الرومانية املعقدة يف املرياث والوصايا وقد عينه 
املأمون رئيًسا لبيت احلكمة يف بغداد أرقى جامعة عربية يف وقتها: )جملة البحوث اإلسالمية الرئاسة العامة 

للبحوث العلمية واإلفتاء، املجلد اخلامس، ص186(.
)2( مما ال شك فيه أن غالبية فالسفة املسلمني قد تأثروا سلبيًّا بام قرؤوه عمن كان قبلهم ويالحظ أن عناوين 
اإلهليات:  الشفاء  النجاة  ذلك:  ومثال  عندهم  ما  نوع  من  ومعاناة  أزمة  تعكس  املسلمني  فالسفة  كتب 

)موسوعة الفلسفة، بدوي، اجلزء األول، ص41(. 
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بني يديه وال من خلفه، خالًفا لغريهم ممن أصبحوا ضحية الدين املحرف والنصوص 
املتباينة واملرجعية املتعددة، فجميع فالسفة املسلمني مهام شطحوا بأفكارهم، ل يسجلوا 
حدة يف إحلاد، أو شك أو إنكار بالدرجة التي رصدها التاريخ عىل بعض الفالسفة من 
وابن  كالفارايب  املسلمني  فالسفة  من  األول  اجليل  عىل  يؤخذ  ولكن  األخرى،  األمم 
الرغم  باملعلم األول )أرسطو(، وانجرافهم نحوه عىل  املطلق  سينا والرازي إعجاهبم 
من إيامهنم بالوحي والنقل الثابت الذي يغنيهم عن كثري مما استدركه عليهم الفالسفة 

املتأخرون بعدهم)3(.

إيامنية موجهة نحو  منطلقات  ينطلقون من  أهنم  املسلمني  به فالسفة  يتميز   ومما 
هدف حمدد، ختتلف عن تلك السبل املتشعبة التي يسلكها غري املسلمني يف كل اجتاه، 
الثابتة  فاملسلمون يتناولون علم الفلسفة عىل أنه مساند ومفرس ومبني لبعض احلقائق 
ذكاء  ويزداد  يرتقى،  يزال  ال  اإلنسان  »إن  مسكويه()4(:  )ابن  يقول  بالوحي،  عندهم 
وصحة يف التفكري وجودة يف احلكم حتى يبلغ األفق األعىل الذي يصل به إىل إحدى 
دور  وهذا  اإلهلية،  األمور  حقائقها...  املوجودات...  يف  التأمل  يديم  أن  إما  منزلتني: 
دور  وهذا  فيه،  سعي  غري  من  اهلل  من  خالصة  األمور  كل  تأتيه  أن  وإما  )الفالسفة(، 
)األنبياء(، بتلقي الفيض منه )أي الوحي(، فإذا التقى من وصل من األسفل بالتفلسف 
الصحيح مع من جاء من أعىل بالفيض، اتفق رأهيام، وصدق أحدمها اآلخر بالرضورة 
تساوي  هذا  يعني  وال  فقط،  اهلل  بوجود  اإليامن  يف  وذلك  احلقائق  تلك  يف  التفاقهام 

الفيلسلوف بالنبي«)5(.

*****

)3(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص57. 
)4( هو أبوعيل أمحد بن حممد بن مسكويه اخلازن املتويف سنة 421 هجرية: )سري أعالم النبالء، الذهبي، اجلزء 

20، ص197(.
)5(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص64. 
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الفل�سفة واملربع الأول!

جهد  كل  بذلوا  قد  وأدياهنم  مشارهبم  اختالف  مع  الفالسفة  أن  نرى  هكذا 
النفوذ من خالهلا  ممكن للوصول إىل رس هذا الوجود، ول يرتكوا فرصة إال وحاولوا 
مستميتني يف فهم وتفسري الوجود ومآالته وما قبله وما بعده من غيبيات، ومجيع تلك 
اجلهود املبذولة كانت وال تزال تدور يف حلقات مغلقة، ل تستطع اخرتاق حاجز الغيب 
بحال، بل ول تصل من سلم املعرفة املتاح للبرشية إىل يشء ذي بال، فكيف بام ال جمال 
للبرش الوصول إليه، واملحاوالت الفلسفية ال ختلو من نزعة غريبة نحو هذا العزوف 
غري املربر عن احلقيقة الكربى واخليار األوحد يف حل لغز هذا الوجود مجلًة وتفصياًل، 
ماضيه وحارضه ومستقبله، أال وهي إدراك احلقيقة الفطرية البدهية، التي ترد بني ثنايا 
مواقف بعض املستبرصين من الفالسفة، دون أن يعطوها حقها من التوضيح والبيان، 
بقوة،  هلا  كله مسانًدا  الوحي  التي جاء  له،  باخلالق وحده ال رشيك  اإليامن  فطرة  إهنا 
مؤكًدا أن املالذ هو الفطرة والوحي فقط؛ ألننا بوصفنا برًشا باختالف أفهامنا وتباين 
لعقولنا وإلدراكنا وتصوراتنا  عقولنا، وقفنا ونقف وسنقف مستقباًل عند حد معلوم 
وخياالتنا وال حيلة لنا فيام بعده، وعلينا أن نتواضع من كربيائنا الومهي أمام أهوال علم 
الغيب احلقيقية؛ ألننا ال يمكن أن ندرك ما ل نخلق إلدراكه)1(، وال نتصور ما ل نخلق 
لتصوره، وال نتخيل ما ل نخلق لتخيله، وال نعلم ما ل يكن يف مقدورنا العلم به، هكذا 
قيض األمر وانتهى، مهام قدمنا من مقدمات، ومتسكنا به من نتائج مومهة، ومهام بلغ بنا 

الغرور والتعصب، فإن احلقيقة هي أنه هو وحده ربنا، وهو وحده: )ۈئ  ېئ  ېئ   
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ( ]اجلن: 26[.

إن حمصلة العصف الفكري والفلسفي عرب التاريخ، لتؤكد أن العقول الصحيحة 
عند مجيع األمم واألمصار واحلضارات واألديان، تتفق فيام بعد التأمل والتدبر العقيل 
هلذا  ومدبًرا  خالًقا  اهلل  بوجود  الصحيح  االعرتاف  عىل  اهلوى،  شوائب  من  اخلالص 

ا ينتهي إليه(: )العقيدة اإلسالمية  ا ينتهي إليه كام أن للبرص حدًّ : )إن للعقل حدًّ )1( يقول اإلمام الشافعي 
وأسسها، عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين، 1385هـ، ص19(. 
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خلقه)1(،  من  أحد  ينازعه  ال  ملكه  يف  أحد  واحد  بأنه  اإلقرارالرصيح  وعىل  الوجود، 
األدلة  إليه  أوصلتنا  سواء  علينا،  بوجوبه  نشعر  مطلًقا  اإلقرار  هذا  يكون  أن  وجيب 

ا مستقالًّ ال استقرار وال توازن يف وجودنا إال به. احلسية والعقلية أم بقي قدًرا فطريًّ

يف  يشء  أي  عن  نعلم  ال  أننا  باإلمجاع  نعرتف  فإننا  واإليامن،  اإلقرار  هذا  ومع   
هذا الوجود أو قبله أو بعده شاء اخلالق أن يبقيه غيًبا حمجوًبا عنا، وال يمكن أن نعلمه 
إال بإذن من جعله غيًبا عنا، وال ينكر عاقل أن وجود املوجودات، واإليامن بوجودها، 
ليس مقصوًرا عىل ما يعلمه املرء عنها، وال عىل ما يعلمه البرش جمتمعني، بل وال عىل 
إثبات  أمام  عجزك  لتثبت  املعقدة  األشياء  إىل  حتتاج  ال  أنت  أمجعون،  اخللق  يعلمه  ما 
األعداد  حيسب  أن  إنسان  من  املثال-  سبيل  -عىل  تطلب  عندما  ووجودها،  احلقيقة 
ا من واحد وحتى املئة صامًتا، فترتكه ويف أثناء عملية العد وقبل هنايتها سقط  تصاعديًّ
عليه جدار، فانتهى أجله، قطًعا هو قد وصل إىل رقم معني )ولنفرتض أنه الرقم 41(، 
وهذه حقيقة عنده لو رجعت إليه احلياة ألخربك عنها، ولكنه فارق احلياة إىل األبد قبل 
اإلفصاح عن احلقيقة وأنت ال تعلم وال أحد من اخللق يعلم أنه قد وصل إىل رقم 41 
ا قبل أن يموت، فهل استحالة معرفتنا بوصوله إىل هذا الرقم الذي وصل إليه، يعني  عدًّ
إهنا  موته؟  قبل  األرقام  يعّد  كان  الذي  عند  اجلدل  تقبل  إليه كحقيقة ال  عدم وصوله 
حقيقة حاسمة عىل الرغم من جهلنا هبا متاًما، وعىل هذا كم ستكون احلقائق احلقيقية يف 

وجودها الغائبة يف تصوراتنا! 

العلمية  اإلحاطة  أن  يدركون  عندما  الطبيعي  حجمهم  الفالسفة  سيعرف 
فوق  حمض،  رسي  إهلي  علم  ذلك  كل  )امليتافيزيقيا(،  الغيب  علم  وكذا  باملوجودات، 
الغيب ال طاقة للفالسفة وال غريهم  البرش مهام أوتوا من علم، وهذا  مقدرة استيعاب 
بمعرفته إال من ارتىض اهلل من رسول، وكل املحاوالت املبذولة لتقريبه أو برهنته بام لدينا 
من حمسوسات ومدركات وقوانني ومنطق، إنام هو عبث برشي وخداع منطقي، ورساب 
]النحل: 8[  )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ(  أمام ضياء هذه احلقيقة اجلبارة:  أبًدا  واٍه، ال يصمد 
وهذا األمر املستعيص علينا نحن معرش اخللق، لن يكون كذلك يف علم من أوجد هذا 

)1(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص108. 
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ا، قال تعاىل: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ا جدًّ الوجود، وقدر مقاديره، بل هو يسري عليه جدًّ
ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]احلج: 70[ وعىل الرغم من 
هذا العجز والقصور البرشي، سيبقى إيامننا هبذا الغيب رضورة كونية واجبة، وبلساًم 
ألمننا واستقرارنا وسعادتنا، وعامل توازٍن نفيس ال غنى لنا عنه يف حياتنا وبعد مماتنا، 
األول  مربعهم  إىل  والرجوع  بالعجز  لالعرتاف  مرغمني  أنفسهم  الفالسفة  جيد  وهنا 

)الفطرة( إذا جتردوا من العناد واملكابرة. 

يف  إما  حمصور  فهو  وانتهائها  اخلليقة  بدء  وأرسار  بالغيبيات  معرفتنا  مصدر  أما   
معلومات فطرية أولية فطرنا اهلل عليها، وخرجت إىل الدنيا معنا، ال انفكاك بيننا وبينها، 
وكأهنا عضو من أعضائنا، أو يكون املصدر يف وحي منزل خاطبنا فيه ربنا بلساننا وبخرب 
هو أصح األخبار وأصدقها وأبقاها، وجيب علينا أن نصدقه تصديًقا جازًما دون تردد 
وال تسويف، اقتناًعا به وتعظياًم ملن أنزله علينا، وفقًرا منا إليه سبحانه، ولعدم وجود 
البديل املعريف يف علم الغيب مطلًقا، سنسّلم ونستسلم هلذه احلقيقة اإليامنية الكربى، 
وسنجد أنفسنا يف هذه اللحظات العاجزة أمام القدرة العظيمة خلالقنا، متوجهني إليه 

بوجوهنا وقلوبنا كام توجه أبونا إبراهيم  من قبل، حني قال: )ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ( ]األنعام: 79[. 

إنه ملن الرضورة أن يقال لك: اهنض من ساعتك هذه، وصحح مسارك اإليامين، 
واستقم وجتاوز قضية الفلسفة واملنطق هنائيًّا، وال تأبه هبا وال بغريها من جدل البرش، 
موتك  بعد  وما  وجودك  أولويات  ورتب  زحل(،  عن  يغنيك  ما  الشمس  طلعة  فـ)يف 
الفنون  من  فنًّا  كوهنا  من  بأكثر  الفلسفة  فليست  الوحي،  خرب  وفق  الباقي  باإليامن 
ترقي  وال  مقدسة،  وال  رضورية  ليست  العامة،  املعرفة  علم  من  ورضًبا  اإلنسانية، 
سواء،  وال  مقارنة  وال  اهلل،  من  واملنزل  املقدس  الوحي  نصوص  من  ا  أيًّ لتواجه  أبًدا 
الذي خلقهم، وخلق عقوهلم  البرش  البرش عازًفا عن قول رب  إىل قول  تعدل  وكيف 
التي فكروا، وتفلسفوا هبا وهو الذي حيييهم ثم يميتهم وإليه النشور، هذا هو املوقف 
علوم  مجيع  من  موقفك  هكذا  فليكن  املجادلني،  أمام  منا  واحد  لكل  السليم  الفطري 
أن  أو  لتجد غنمها وخريها،  فيها  تتبحر  أن  إما  التي  الفلسفة،  الدنيوية، ومنها  املعرفة 
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ترتكها جانًبا، فإنه لن يفوتك يشء رضوري برتكها، إذ ال جيدي تناوشها من بعيد أو 
أو رشوط  أركان  التعلم، وال من  علاًم واجب  ليست  أهنا  وتأكد  أطرافها،  التجول يف 
عبادة من العبادات، بل وال حتى من فروض الكفايات وال املندوبات وال من أسباب 

دخول اجلنة والنجاة من النار.

جيب علينا التوجه الفوري إىل اهلل بعيًدا عن خترصات الفالسفة ومنطق املتكلمني، 
سنتوجه إىل اهلل منيبني إليه عابدين وساجدين له، جاثني عىل ركبنا، منكرسين بني يديه، 
نترضع إليه، وهو القوي العزيز الذي قدر أن تكون قلوبنا وعقولنا ونواصينا وماضينا 
اهتدينا  إذا  هدايتنا  وحتى  سبحانه،  وبيده  يديه  بني  شأننا  ومجيع  ومستقبلنا  وحارضنا 
فهي منه، وسالمتنا إذا سلمنا فهي منه وإليه وعنده وحده ال رشيك له، وبعد أن تبني 
لنا هذا احلق املبني، فال حكم إال حكم اهلل، وال صوت إال صوت احلق ومن نطق به، 
ولن نسمع ولن نلتفت إىل أي خملوق ضعيف حياول رصفنا عن الوحي والفطرة، وهو 
ال يملك من أمره شيًئا، وال يغني عنا وال عن نفسه من اهلل شيًئا، وسنركع دامعة عيوننا 
طاعًة وتعظياًم وإجالاًل هلل الواحد القهار مترضعني إليه بقلوب وجلة ونفوس مشفقة 

ىئ   ېئ    ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   )ائ   قائلني:  باكية،  وعيون 
ىئ( ]آل عمران: 8[.  

*****
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إله إال اهلل، وال رب إال اهلل  بيده امللك وهو عىل كل يشء قدير، ال  تبارك الذي 
وال خالق إال اهلل، وال باقي إال اهلل، وكل ما يف الوجود آيت الرمحن عبًدا، يسبح له ما 
كرًها،  أو  طوًعا  واألرض  الساموات  يف  ما  له  ويسجد  األرض،  يف  وما  الساموات  يف 
ساموية،  وأجرام  وساموات  أرض  من  املوجودات  هذه  من  دنيوي  أمر  عن  واحلديث 
وحياة  وموت  وإحلاد  وكفر  وإيامن  ورش  خري  من  وأحداثها  الدنيا  ألعامل  وصف  أو 
ومعتقدات، كل ذلك داخل يف األشياء التي تقع حتت هيمنة اجلبار العظيم عىل ملكه 
العظيم، فال داعي أبًدا للقلق من سامع مصطلح اإلحلاد، وال حتى من وجوده أو وجود 
الكفر والرشك ممن أعامهم العناد والكرب عن قبول احلق، فاألمر أعظم وأكرب، وكله هلل 
وإنا وكل يشء يف هذا الوجود من ملموس أو حمسوس، مادي أو معنوي كل ذلك هلل 

وإنا إليه مجيًعا راجعون.

هي  التي  اإلحلاد  ظاهرة  عن  نتحدث  أن  قبل  الكربى  املسلامت  هذه  نستحرض   
لكل  واملعالج  شبهة  لكل  الداحض  الكوين  اإليامن  هذا  صفو  تعكر  ال  عرضية  شائبة 
إذ  جتاهلها،  يعني  ال  الناس  بني  اإلحلاد  ظاهرة  تضخيم  عىل  واالعرتاض  وسوسة، 
وانتهاًء  الدهريني  من  ابتداًء  التاريخ  عرب  البرش  حوهلا  اختصم  وقد  إنكارها  يمكن  ال 
دعاته  يروجه  الذي  باحلجم  تكون  فلن  الظاهرة  تلك  بلغت  مهام  ولكن  باملعارصين، 
الذين يومهون الناس بعبارات نفسية مضللة مستخدمني تكتيك )الصدمة والرتويع(، 
عندما  السليمة  الفطرة  أصحاب  لدى  القوية  النفسية  االنعكاسات  من  فيستفيدون 
الثمني، وثقة األمة  يسمعون عن أي مهسة إحلادية، ثم جيفلون منها خوًفا عىل إيامهنم 
بإيامهنا برهبا جعلتها تكتفي بالدفاع فقط عن اإليامن أمام مشاغبات هذه القلة املزعجة 
وهجومها من مروجي اإلحلاد الذين لو وضعوا يف موقف الدفاع عن قناعاهتم الزائفة 

الهنارت دفاعاهتم فوًرا، ول جيدوا عن احلق املبني حميًصا.

تكاد  أقلية هامشية  أصاًل  الذين هم  معتنقيه  ليست يف عدد  اإلحلاد  املشكلة مع   
تكون منبوذة بني الناس، وإنام يف حجم الضجيج واإلزعاج واألذى الذي يسببه وخز 
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اإلحلاد يف صفاء نسيج الفطرة اإليامنية السليمة، إنه أشبه ما يكون بذبابة صغرية تزعج 
عىل  خطًرا  تشكل  أن  دون  عظياًم  أمًرا  يتدارسون  كربى  قاعة  قى  املوجودين  آالف 
وجودهم، ولعل أبلغ وصف حلجم اإلحلاد احلقيقي هو ما يمكن استنتاجه من مقولة 
زعيم امللحدين املعارص )ريتشار داوكيز( حيث قال: »إذا كانت القطط )ويقصد بذلك 
املالحدة( ل متثل قطيًعا بعد، فإن أعداًدا معقولة منها تستطيع أن تصدر ضوضاء مزعجة 

ال يمكن جتاهلها«)1(. 

قابٌع يف  دوائراالعتقاد  أيًضا، ولكنه يف أضيق  فهو موجود  احلقيقي  وأما اإلحلاد 
ويرتقب  اإليامن،  طوفان  تدفق  خيشى  اإلنسانية،  واملعرفة  الفكر  سلم  من  نائية  زاوية 
انقضاضه عليه اعرتاًفا منه بأن ال طاقه له به، وحتديًدا يقع اإلحلاد احلقيقي يف منطقة )ما( 
بني معتقدات قلٍة ملحدٍة تضخم هذا األمر تظاهًرا ال اقتناًعا هبدف االستئناس باألرقام 
ا  الطبيعي جدًّ الظاهرة  النفيس عندهم، وبني جتاهل  من وحشة اإلحلاد املهددة للكيان 
من قبل األغلبية الساحقة من مليارات البرش املؤمنني واملنشغلني عنها بام هو أهم وأوىل 

يف حياهتم.

تفتقر  خطوة  امللحدين،  أعداد  وتنامي  اإلحلاد  ظاهرة  بتضخيم  املبالغة  وتبقى   
يف  امللحدين  نسبة  عن  دقيقة  علمية  إحصائية  توجد  ال  إذ  والربهان،  املوضوعية  إىل 
العال، واحلديث عن نسبة امللحدين يف أي جمتمع ال بد أن يسبقه حتديد لنوع اإلحلاد)2( 
سبب  له  إحباط  أنه  أم  أدرية؟  الال  أم  الشك؟  أم  املطلق  اإلنكار  أهو  دراسته،  املزمع 
جوهري انعكس عىل شكل ملل وضجر وانرصاف عن الدين، وهكذا كل ما يف األمر 
أن جهة )ما( تتالعب باملشاعر الغافلة، تنتقي جمموعة من األشخاص ربام ال يمثلون 
يعطي  ما  استقراءهم،  ينرشون  موجه،  مبسط  استبيان  خالل  ومن  قطًعا،  املجتمعات 
تضلياًل مومًها، بيد أن هناك بعض الدراسات امليدانية توضح أن نسبة اإلحلاد احلقيقي 

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص30. 
)2( حاالت اإلحلاد إما أن تكون ظاهرة )ال دينينة( وهو عدم االعرتاف باإليامن واألديان والصلة باهلل أو )ال 
أدرية( وهي حالة وسط بني اإليامن واإلحلاد وكل احلالتني إحلاد خطري ال يعفي من املسؤولية أمام مواجهة 

املصري املحتوم لإلنسان عند خروج روحه وإدراكه ملصريه.
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الذي  الوقت  باكستان 1%، وماليزيا 4%)1(، يف  إىل نحو 5%، ويف  أمريكا  قد تصل يف 
أكثر من نصف سكان  أن  لتوقعنا  امللحدين وضجيجهم اإلعالمي  تتبعنا مبالغات  لو 
األرض مالحدة، تلك أمانيهم واهلل خييبها بإذنه تعاىل، وال نستغرب من دعاة اإلحلاد 
املسلمني  باهلل حيملون ضد  إيامهنم  الكتاب عىل  أهل  إذا كان  تروجيه  هذه االستامتة يف 

شعوًرا مقارًبا يتمنون به كفرهم لدوافع ال عالقة هلا باملعتقد كاحلسد، قال تعاىل: )ک  
ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ( ]البقرة: 109[.

ثم  لإلنسان،  النفيس  الكيان  داخل  ا  رسًّ تبدأ  أهنا  اإلحلاد  ظاهرة  يف  ما  أخطر  إن 
هائلة  مقاومة  حتت  الترصيح،  مرحلة  إىل  هبا(  )املصاب  يصل  أن  قبل  بصمت  تتطور 
التخوف  هذا  ويبقى  له،  الرافضة  البيئة  من  والنفور  الفطرية،  اإليامنية  الدفاعات  من 
الذي يغشاك من أي جزئية إحلادية دلياًل قاطًعا عىل وجود إيامن متجذر يف قلبك يزامحه 
سامع هذه الكلمة وال يتكيف معها، ولوال ترويج ظاهرة اإلحلاد وتضخيمها يف الوقت 
األبرياء  وقلق  املايض،  من  نسبيًّا  أكثر  بدرجة  اإلحلاد  الناس ملصطلح  وتداول  الراهن 
الكتاب؛ ألنه ليس قضية كربى، وماذا سيكون شأن  إليه يف هذا  ملا تطرقنا  من ومهه، 
حفنة حمدودة من الناس تزعم اعتقادها باإلحلاد مقارنة بيقني املليارات املؤمنة من شتى 
األديان حتى وإن كانوا يقعون يف أشد الذنوب كاملرشكني أنفسهم الذين قال اهلل عنهم: 

)ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۉې  ې  ې     ېى  ى  ائ  ائ( ]الزمر: 38[.
 سيبقى اإلحلاد ظاهرة ال تغري من األقدار الكونية الكربى شيًئا، ونواميس القدر 
تسري يف طريقها، وعجلة األحداث تسري وفق ما هو مقدر هلا، ومن ذلك رسوخ اإليامن 

)1(  أجرت صحيفة النيويورك تايمز يف عددها الصادر يف 27 فرباير 1992م استطالًعا يف صفحتها التاسعة 
 US كانت نتيجته أن 96% من األمريكيني يؤمنون بوجود إله للكون وكانت نتيجة استطالع أجرته جملة
news World Reprot يف ص48 من عددها الصادر يف 1949/4/4م أن 93% مؤمنون: )نقاًل عن كتاب: 

الفيزياء ووجود اخلالق، جعفر إدريس، ص19(. 
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ا  وأيًّ بحمده،  يسبح  هلل،  عبٌد  فالكل  ووجود،  وحجر  وشجر  برش  من  اهلل  خلق  عند 
الراسخ  الفطري  اإليامن  الثمني من  الكنز  أن حيافظ عىل هذا  اإلنسان  األمر فعىل  كان 
الدنيا املوصلة إىل أهوال اآلخرة مع فقدان اإليامن،  بنفسه من أهوال  بداخله، وينجو 
لينتبه اإلنسان لنفسه غري مكرتث بمواقف اآلخرين من حوله، وعليه أن يوطن نفسه 
عىل هذا املوقف اإليامين حتى لو كفر وأحلد وأرشك من يف األرض كلهم مجيًعا، فليكن 
رأسه مرفوًعا، وأن يعتز بإيامنه، وصلته وأنسه بربه الذي هو معه يف كل مراحل وجوده 

حتى يلقاه.

 إن سبب وجود هذه السعادة اخلاصة التي تغمرك وأنت تنعم بيقني اإليامن - يا 
ا قادًرا حيًّا ال يموت، يعلم كل يشء  ا قويًّ عبداهلل - هو شعورك الصادق بأن معك ربًّ
عنك وعن غريك من اخللق، فالقرب منه سعادة ونجاة، والبعد عنه شقاء وهالك، يأنس 
بأنه سيكون يف رعايته  املؤمن بربه اخلالق يف حياته، ويطمئن إىل وعده احلق بعد مماته 
وعنايته، فمن ذا الذي ينازعنا هذا اإليامن اللذيذ بوجود اهلل؟ هذا اإليامن هو الذي جيعل 
وقع كلمة )إحلاد( ثقياًل خميًفا مرعًبا عىل مسامع أصحاب القلوب املؤمنة، وال يالمون 
عىل ذلك، فهذا الشعور الفطري النافر من اإلحلاد شهادة هلم باإليامن األصيل املتجذر 
يف قلوهبم، كام قال احلسن البرصي عن النفاق: »ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق«.

آدم  أبونا  الوجود كله، ففي أول اخللق كان  واإلحلاد دخيل غريب عىل منظومة 
وأمنا حواء واملالئكة مؤمنني إيامًنا مطلًقا، بل وحتى إبليس زعيم كل رش يف الدنيا يف 
حواره حول عالقته ببني آدم، كان يطلب من اهلل أن ينظره إىل يوم البعث، فال ملحد 
حينها من اخللق، وعىل الرغم من وجود جذور اإلحلاد يف التاريخ القديم إال أنك تعجب 
بريطانيا عام  أن أول كتاب يصدر يف أوروبا مرصًحا باإلحلاد كان عام 1770م، ويف 
ا مقارنة باملؤمنني  1782م)1(، وأن نسبة امللحدين يف أوروبا وأمريكا ال تزال قليلة جدًّ

بوجود إله للكون.

 وعىل الرغم من تردد مصطلح اإلحلاد عىل مسامع الناس إال أهنا تتفاوت تصورات 
الناس عن صوره، ويمكن القول: إن املقصود باإلحلاد الدارج يف العرص الراهن هو جمرد 

)1( الفيزياء ووجود اخلالق، جعفر شيخ إدريس، الطبعة األوىل، 2001م، ص19.
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اإلنكار الرافض لإليامن دونام منطق وال فلسفة وال برهان، وله أربع صور شائعة: إما 
أن يكون ابتالء بتضارب األفكار لسبب حيس أو معنوي، أو جهل أو إصابات عقلية 
انتهت باإلنسان إىل فوىض واضطراب ال يقدر عىل التحكم به، وإما  مربكة للتفكري، 
أن يكون ما يسمى اإلحلاد الفكري القائم أصاًل عىل إنكار وجود اهلل مع اإلعراض عن 
البحث والتحري يف األمر، وإحلاد ثالث جيد فيه صاحبه حرية مطلقة إلشباع شهواته 
بال قيود حتت مظلة اإلحلاد، وملحد رابع يتبنى اإلباحية سلوًكا، ويروجها، فيستميت 
يف املدافعة عنها لدوافع غرائزية بحتة ليس فقط مللذاته بل هبدف توسيع دائرة الفساد 
وإشاعة الفاحشة بني الناس مجيًعا ليأنس هبم يف ضالله، والصورة األوىل هي األهم يف 
التطرق لقضية اإلحلاد، أما بقية الصور فهي صور شيطانية بحتة ناجتة عن العناد وعبادة 
الشهوات واتباع اهلوى، حتت ذريعة دعوى اإلحلاد، وليس املقصود منها إنكار اهلل بقدر 
ما هي بوابات شهوانية للتحرر من القيود واآلداب العامة إلشباع الغرائز حتت اخلديعة 

الكربى الزائفة بأنه ال إله، وال حساب بعد املوت.

أما الصورة األوىل من اإلحلاد فهي املقصودة هنا، التي يمكن تصنيف ضحاياها 
إىل ثالث جمموعات رئيسة، وهي:

جمموعة املفكرين والفالسفة التائهني الذين انخدعوا يف نظرية داروين )العلمية( - 1
ومن ثم أقنعوا أنفسهم بأن الوجود يرجع إىل املادة األولية، وأنه ال حيتاج إىل إله، 
العلم قد كفى اإلنسان ذلك،  املسألة، وأن  وعليه ال توجد رضورة لبحث هذه 
ومن  العقيم،  اجلدل  مأزق  من  وختلًصا  شكلية  بال  راحة  اإلعراض  يف  فوجدوا 
أصاًل  تكن  ل  التي  داروين  نظرية  صحة  حول  جدل  من  مؤخًرا  دار  ما  املعلوم 
حمل إمجاع علمي، عالوة عىل قوة حجج من قالوا: إن تاريخ اإلنسان ل يبدأ من 
الصفر، ثم يتصاعد يف خط مستقيم يف التطور كام يزعم املاديون، بل إن اإلنسان 
قد دخل هذه احلياة برأس مال أخالقي مبدئي هائل ل يكن موروًثا وال منقواًل عن 

آبائه املزعومني من كائنات حية أخرى)1(.

)1( اإلسالم بني الرشق والغرب، عيل عزت بيغوفيتش، )مرجع سابق(، ص214. 
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والسري - 2 لعبادهتم  البرش  تسخري  يريدون  الذين  كالشيوعيني  االنتهازيني  جمموعة 
وراءهم الستغالهلم يف الصناعة واإلنتاج، فوجدوا الدين عائًقا دون حتقيق هذه 

املآرب الدنيئة، فحاربوه وقاتلوا من ال يوافقهم، وأكرهوا عىل ذلك بال رمحة.

جمموعة الفئات الصامتة واملتفرقة من شتى امللل واألديان ممن لدهيم شكوك كامنة - 3
عن وجود اهلل دون أن يطرحوها للنقاش إما تردًدا أو خوًفا)1(.

*****

النفور من الإحلاد

ومناظرات  كتب  من  اإلحلاد  عن  سيقال  أو  يقال  أو  قيل  يشء  كل  جانًبا  لِنُنَِح 
 ]32 ]الروم:  يئ(  ىئ  مئ  )جئحئ  قاعدة:  وفق  أصحاهبا  هبا  يتشبث  وغريها 
إىل كتب  القارئ -  أحيلك - أخي  لن  بالفطرة،  املحكومة  الذات  إىل حتكيم  ولنرجع 
التاريخ واملراجع التي قد نختلف حول صالحيتها لالستدالل، بل ال بد من الدخول 
بال  عندك  مصداقية  واألكثر  الباطنة  مسارحها  منصة  إىل  وحتديًدا  نفسك،  أعامق  إىل 
بينكام،  الثقة املطلقة  املتلمس للحق عازًفا عىل وتر  شك، يكفي أن أخاطب وجدانك 
فتعاَل حدثني بصدق عن نفسك، هل يمكن أن تفرس لنا رس هذا الشعور الذي يغشاك 
فجأة عندما يطرق مسامعك هاتان الكلمتان )إحلاد( و)ملحد(؟ حدثنا بصدق عن هذا 
املزيج الغريب من الرعب والنفور الالإرادي، واالهرتاز الوجداين الذي يباعدك عنهام، 
ا وجذًبا بداخلك، ملجرد سامع هذه  ا وجزًرا، شدًّ واحلرية املمزوجة بحب االستطالع مدًّ
الكلمة ومشتقاهتا، وكأنك حني تسمعها قد رأيت ثعباًنا ضخاًم يلتف عىل عنقك، أو 
حيواًنا مفرتًسا يقرتب منك، أو شبًحا كارًسا يرتبص بك، ففي الوقت الذي تريد أن 
حتمي نفسك من خطره، جتد نفسك أيًضا مشدوًدا ملشاهدته من أجل احلذر منه، وإن 
كنت خائًفا من االقرتاب منه، وهنا تتحرك لديك غريزة حب االستطالع، التي ال تظهر 

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص21. 
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عادة إال ملعرفة ما وراء األشياء الغريبة، ما يؤكد أن )اإلحلاد( غريب ودخيل عىل احلياة، 
ويتناىف مع توازناهتا واستقرارها املادي والروحي.

قارن هذه احلالة املرجفة، وتلك الطمأنينة واالسرتخاء الذي تنعم به عندما تكون 
باإليامن  املغلفة  اليومية  حياتك  يف  منهمًكا  تكون  عندما  أو  واإليامن،  اليقني  أهل  بني 
إال  تزامحك  ال  املقلقة  األفكار  أن  أيًضا  تذكر  ثم  دائاًم،  تتذكره  الذي  املتوازن  الفطري 
يف أوقات الفراغ الشديد، وكأهنا نفايات ترتاكم يف فجوة ُتركت فارغة من يشء مفيد 
وثمني! يتم ردمها بأي مادة أو فكرة، حتى لو كان ذلك خوًضا عشوائيًّا يف اإليامنيات 
متواصلة ال  أيًضا  مناسبة ومناغمة لضمريك، وألهنا  األقرب واألكثر  الراسخة؛ ألهنا 
بالعلم  الفكر  وعاء  متأل  عندما  أصاًل،  فكري  فراغ  هناك  يكن  ل  لو  وماذا  أبًدا،  تنتهي 
النافع، بحيث ال ترتك فسحة وال هامًشا ألي متسلل غريب إىل فكرك الناصع، أرأيت 

فوائد التذكري الدائم بالتزود بالتقوى والعلم النافع وتالوة القرآن؟! 

نحن هنا ال نغالط أنفسنا، فننكر وجود ظاهرة اإلحلاد املنغصة عىل األجواء اإليامنية 
العامة، حتى وإن كانت بدرجات متفاوتة، ففي الوجود مهتدون وضالون، لكننا ننادي 
ا عىل املنصة املزدمحة  بقوة بأن توضع هذه الظاهرة يف حجمها الطبيعي بل واهلاميش جدًّ
ذلكم  عن  بعيًدا  السليمة،  والفطرة  املنزه  والوحي  الصادق  واإليامن  السوي،  بالفكر 
التهويل والتعقيد الذي يوحي للمتابع وكأن األمر يضاهي وباء الطاعون الذي اكتسح 
القارة  الرابع عرش امليالدي، والذي قىض عىل ما يقارب ثلث سكان  القرن  أوروبا يف 
خالل أربعة أعوام فقط )1347-1351م(، جيب أن نكشف احلقيقة، ونعلن بصوت 
مرتفع أن ظاهرة اإلحلاد عىل الرغم من حساسيتها ما هي إال قرشة سطحية عىل كوكب 
اليقني العظيم، قوامها شظايا متناثرة من شذرات التيه الفكري واالضطرابات التي ال 
تصل بسهولة إىل أعامق اإليامن الفطري املتجذر يف النفوس املتوازنة، ول يعرف العال 
اإلحلاد املعلن قبل حلول القرن الثامن عرش امليالدي سوى وجود قلة ال تكاد تذكر، 
وأحياًنا ال يظهرون أفكارهم خوًفا من سطوة أهل الفطرة السليمة عليهم، حتى جاءت 
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هي  اهنارت  أن  لبثت  ما  ثم  والنار،  باحلديد  اإلحلاد  دولة  وأسست  الشيوعية،  الثورة 
األخرى فيام بعد؛ ألهنا أسست عىل شفا جرف هاٍر، فاهنار هبا)1(.

أو  ملفكر  النفسية  احلالة  السلمية بني  بفطرته  يقارن  أن  العادي  اإلنسان  يستطيع   
ما  إلثبات  منه  جبارة  بمحاوالت  وجداًل  ضجيًجا  الدنيا  مأل  عاملي  عال  أو  فيلسوف 
ا من الغيبيات، أمىض حياته الهًثا وراء ذلك، وبني احلالة النفسية  ال يمكن إثباته ماديًّ
حر  تقيها  قد  ممزقة  خيمة  حتت  وحيدة  نائية،  صحراء  يف  غنيامهتا  ترعى  عجوز  المرأة 
الشمس دون قر الشتاء، لكن هذه العجوز تصبح عىل يقني، ومتيس عليه، تنام وتصحو 
وهي عىل موعد أكثر يقينًا بوجود رهبا بالغيب، ترفل بسعادة ال نظري هلا ملجرد أهنا تسري 
عىل طريق آمن نحو املستقر األبدي والنعيم املقيم، تدرك معامله وفق خارطة واضحة 
املعال، وكلها أمل وكلها طمأنينة وابتسامات مجيلة، وحسن ظن بخالقها؛ ألهنا ستصل 
إىل املحطة النهائية التي سيصلها اجلميع وأكثرهم خائفون، أما هي فستصل بكامل أمنها 
وطمأنينتها، لربام نراها عجوًزا مغمورة، لكنها متأل الكون إيامًنا متدفًقا بأن اهلل رهبا ورب 
غنيامهتا ومنزل املطر الذي ترشب منه، وترعى عشبه، وهو جالب العافية ومقدر املرض 
ومدبر حياهتا وموهتا، هو اهلل الذي ال إله إال هو، فتسري نحوه مشتاقة مؤمنة بكل يقني 
املنغصات  فيه  تنقلب  الدائم عرب طريق سعادة  بيتها ومستقرها  أهنا بموهتا ستأوي إىل 
الطارئة إىل ملذات دائمة، ل تكلف نفسها أبًدا عناء البحث عن غريه؛ ألهنا عىل يقني أن 
ال إله غريه وال رب سواه، استقوت هبذا القوي وهي الضعيفة، واستغنت به عن كل 
فقري ضعيف له، فوصلت إىل املنتهى يف السعادة بركنيها اإليامن والعمل الصالح، إهنا 
تلك األنثى التي جاء خربها ضمن أولئك املمدوحني من الذكور واإلناث ممن هم عىل 

)ڈ   شاكلتها ينتظرون أعظم البشائر وأوىف اجلزاء من الكريم الذي وعدهم بقوله: 
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ(  ]النحل: 97[. 

 راقب هناية هذه العجوز املؤمنة لرتى وتعلم علم اليقني، أنه بعد مغادرهتا الدنيا 
ودفنها يف املقربة، لن يكون هناك أي فرق بني قربها وقرب ذلك العال املفكر الذي أضناه 

)1( الفيزياء ووجود اخلالق، جعفر إدريس، )مرجع سابق(، ص18.
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دون  فيها  عمره  أمىض  لتساؤالت  إجابات  عىل  للحصول  به  له  طاقة  ال  عام  البحث 
جدوى، يقّر يف هناية املطاف أنه عاجز عن اخللوص إىل ما خلصت إليه تلك العجوز 
املفكر والباحث عن احلقيقة أن  نفاد عمر ذلك  نتيجة  لقد كانت  من يقني دون عناء، 
استسلم يف آخر املطاف، وهو يقرتب قلًقا من قربه كام تقرتب تلك العجوز املطمئنة من 
قربها، وغاية ما يتمناه تلك اللحظة، وهو يغادر الدنيا هي قوله بكل ضعف واستسالم 

وانكسار: )اللهم، إيامًنا كإيامن العجائز()1(. 

*****

اإميان النبيني ل اإميان العجائز

كنا نسمع يف مراحل الطفولة والشباب من حيدثنا عن حرية الفالسفة وأهل الكالم، 
فلم نستوعبها، ل نشعر بأهنا قضية تستحق التوقف عندها، لفضل اهلل علينا بوجود زاد 
فطري قوي فائض يف أوساطنا، ولكوننا ال نشعر بإشكالية تصادم األفكار املستوعبة، 
حتى طال بنا األجل، وتفتقت أذهاننا هلا، فأدركنا يقينًا أن قضية اإليامن باهلل كانت وال 
زالت، وستبقى من أهم القضايا الكونية التي تشغل أهل العقول عىل اإلطالق، وهي 
املدخل األوحد لكل معرفة وتفسري، وال ينبغي أن تبنى عىل قواعد هشة أو جماملة أو 
تلميح أو منطق ضعيف أو مغالطات أو عرف موروث، بل ال بد من القوة يف الوضوح 
األعامق حتى  إىل  والقلب  العقل  يترشهبا  وأن  أمانة وإخالص،  بكل  والبيان  الرصيح 
يصل املرء إىل احلد األدنى من اإليامن اليقيني الرضوري، إنه إيامن املرسلني والصاحلني 
والعلامء الذي حيصنه أمام االبتالءات والشدائد، وليس إيامن العجائز اهلش الذي قد 

)1( هذه العبارة تنسب إىل فخر الدين الرازي واحلقيقة أهنا عبارة ال ينبغي أن تقال عىل إطالقها إال يف حاالت 
معينة كالرد عىل عبثية أهل الكالم حول علم الغيب؛ ألهنا عىل إطالقها توهم بالضعف واالستكانة وكأن 
املرء يلوذ هبذا الضعف نحو إيامن العجائز حيث النقاء والطهارة بدياًل عن تلمس احلقيقة اإليامنية الراسخة 
الراسخني يف  إيامن  أمام االبتالءات والفتن كصمود  البسطاء والعجائز ال يصمد غالًبا  إيامن  إن  وحيث 
العلم فاألوىل أن يكون الدعاء: )اللهم، إيامًنا كإيامن الرسل والصحابة والعلامء الذين هم أشد خشية هلل 

من العجائز(.
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ينقشع ملجرد وقوع مصيبة املوت لولد أو والد أو قريب، فيظهر الضجر والنياحة عىل 
حساب الصرب واالحتساب.

 إن استحالة جماملة اإلنسان لنفسه يف عقله الباطني هو ما جيعلنا نحيل إىل حواره 
مع ذاته حتى لو كان صامًتا؛ ألن احلوار مع الذات من أبلغ احلوارات أثًرا يف النفس، 
واآلن سوف نحيلك إىل ذاتك مبارشة وللمرة الثانية، ولنجعلك حكاًم أمينًا عاداًل مع 
عليه  تربى  الذي  الومهي  احلرج  خشية  عالنية  باإلجابة  استنطاقك  نريد  وال  نفسك! 
ا، وهذا  ا وتسّلم اإلجابة منها رسًّ الكثري منا، بل وجه السؤال أنت بنفسك إىل نفسك رسًّ
أو  رأيت  بالسؤال: هل  ولنبدأ  وود،  حمبة  بكل  معنا  تعيشها  أن  نريد  التي  للثقة  يكفي 
يف  غارق  غري  ملحًدا  قط  رأيت  هل  التاريخ؟  عرب  سعيًدا  ملحًدا  وجدت  أو  سمعت 
املستقبل  من  الرهيب  واخلوف  والبؤس  احلياة  واضطراب  والوحشة  املتواصل  القلق 
وتكرار تفكريه يف االنتحار؟ بل بعضهم فعله، وانتحر! وهل يفكر يف االنتحار من هو 
راٍض بوضعه ومتوازن مع نفسه؟ قل يل بربك: أال تغشاك وحشة غريبة عندما تعلم عن 
وجود ملحد، أو تقرتب منه، أو جتالسه! ملاذا تغضب، وخترج عن طورك لو تقدم ملحد 
خلطبة إحدى قريباتك؟ أو العمل يف مؤسستك وإدارتك؟ بل ملاذا ال تقبل به صديًقا 

البنك مهام كان مستوى تدينك!

 وحتى وأنت تزور املقابر، وترى قبور األموات، أحتدى أن تنفك من هذا الشعور 
اإلجيايب الغريب أيًضا: كيف يكون شعورك، وأنت تنظر إىل قربين أمامك: أحدها قرب 
أحد الصحابة أو التابعني كسعد بن معاذ وأيب عبيدة - مثاًل- واآلخر قرب أيب جهل أو 
أيب هلب أو حتى قرب )امللحد/ عبداهلل القصيمي(! قل يل بربك: إىل أي من القربين حتب 
أن ُتسّجى بعد موتك بجانبه ليجاور رفاتك رفاته، أي جهة من املكانني ستختار لرفاتك 
عالقة  هلا  حمضة  نفسية  قضية  عن  نتحدث  أننا  الحظ  هلا؟،  ا  مستقرًّ البالية  وعظامك 
بالرفات والعظام البالية فقط، وليس عن احلياة واملال والولد والروح! حتى وأنت تدرك 
أن هذا أمر نفيس، وأنه ال تزر وازرة وزر أخرى، لكنك قطًعا ال متلك أن تتجاهل، أو 
ا نحو قرب  تنكر تلك القوة الغريبة التي تقاربك من هذا، وتباعدك عن ذاك، تنحاز فطريًّ
املؤمن حتى لو كان ميًتا، وتبتعد عن امللحد يف احلياة وعن رفاته بعد املوت، وهنا أحيلك 
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إىل نفسك بكل ثقة ويقني هبذا الناموس الفطري الذي ال يمكن إنكاره، وهو يتجسد يف 
هذا الشعور املتجذر داخل كل نفس متوازنة، فافهمه واتعظ، واعلم أنه برهان فطري 
مطلق، أكرب من كل قناعة ظاهرة سواء أكانت حقيقة أم مصطنعة! إهنا فطرة اهلل التي فطر 

الناس عليها وال تبديل خللق اهلل، وذلك هو الدين القيم. 

احلقيقة  من  جزء  إال  هو  ما  للحق  املتلمسة  النفس  داخل  الذايت  احلوار  هذا  إن 
املطمئنة التي تدعمها دراسات علمية دقيقة كتلك النتائج التي نرشهتا الرابطة العاملية ملنع 
االنتحار والتي قام هبا متخصصون أثبتوا فيها ارتفاع حاالت االنتحار عند امللحدين 
لتصل إىل 256 حالة من كل مليون )ملحد(، بينام سجلت حالة انتحار واحدة من بني 
مليون مسلم)1(، ووصلت عند اهلندوس إىل 96، وعند البوذيني إىل 179، و112 حالة 

انتحار عند النصارى.

 ترى ما هو السبب يف تفاوت هذه النسبة؟ أترك لك اإلجابة أيًضا؛ ألهنا واضحة 
ا، وأناشدك بالذي خلقك وأنت اآلن متعطش لسامع هذه احلقائق من البرش الذين  جدًّ
خيطئون ويصيبون، فتجد فيها بعض األنس والراحة النفسية، أن تسمع أيًضا هذا النداء 
من رب البرش اخلبري القدير والعليم بكل يشء، أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبنّي للناس 
الرشد من الغي، وهو احلق وقوله احلق، إهنا مناشدة من نوع خاص ال يليق بذوي العقول 

جتاهلها: )  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئ( ]احلديد: 16[. 

 حسبك يا ابن آدم، توقف هنا عن كل مكابرة أو عناد، واسمع كالم اخلالق 
، اخرج من غموض الوسوسة واحلرية إىل شاطئ اإليامن اآلمن، لقد آن ذلك األوان 
التساؤالت  هذه  طرح  بعد  نفسك  يف  جتده  الذي  النسبي  االرتياح  هذا  أن  تعلم  لكي 
عليها واإلجابة منك إليك بصدق وجترد، إنام هو نقيض اإلحلاد الذي ختشاه متاًما، بل 
ا مع هذه املنبهات، التي  هو من أقوى مؤرشات انتصار اإليامن الراسخ الذي تناغم فطريًّ
تعلن حالة الطوارئ ملجرد املساس بجوهر إيامنك، لرتدك فوًرا إىل ما فطرك اهلل عليه، 

(1) A global perspective in the epidemiology of suicide, José Manoel Bertolote, and Alexandra Fleischmann, 

Suicidologi 2002٫årg. 7٫nr. 2. 
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وأشار إليه يف حمكم التنزيل بأنه جزء من خلقك، وأكد لك أنه راسخ ال تبديل له وأنه 
الدين القيم الذي أمرك بإقامة وجهك وحتديد وجهتك إليه وحده، فهو املالذ احلقيقي 

)ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   من كل ما يقلق، قال تعاىل: 
ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ        ائ  ەئ( 

]الروم: 30[. 

*****

قلب الطاولة على امللحدين

إن حقيقة تصور امللحدين لفكرة اإلحلاد ال ختلو من هوس عقيم ال يقبله العقل، 
فرتمجة تبني اإلحلاد عندهم هي: أنه كان هناك ال يشء! وال يشء حدث لاليشء! وبعد 
ذلك وفجأة انفجر الاليشء! ومن دون سبب أوجد شيًئا! ومن ثم ترتبت أشياء بطريقة 
)سحرية( ال يملكون هلا أي تفسري، وتشكلت خلية حية تطورت لتصبح ديناصورات!)1( 
أي منطق هذا! يسأهلم العقالء: ما ذلك الاليشء؟ وكيف عرفتموه وهو ال يشء؟ وكيف 
نتج يشء من ال يشء؟ وملاذا حدث مرة واحدة؟ ملاذا ل يتكرر؟ فال جواب! وسبحان من 

أخربنا عن هذه اجلدلية العقيمة وحًيا قبل وقوعها، قال تعاىل: )ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ( ]الطور: 35- 36[. 

وهناك حقيقة غائبة عن الكثري من الباحثني يف ظاهرة اإلحلاد، وهي إن أهم األسس 
التي قام عليها اإلحلاد هو اعتامده عىل الدليل السلبي، وهو االعتامد عىل النفي واإلنكار، 
أي إنه ال يملك أي دليل إثبات مستقل بذاته ملا يدعونه، فهو يقوم عىل مهامجة اآلخرين 
تتبعت مناظراهتم لوجدت أهنم عادة  بالنفي والتشكيك، ولو  أدلتهم فقط  واستهداف 
ما يطلبون من املؤمنني أدلة عىل وجود اهلل، ويبدو أن الناس مجيعهم ماضون يف حماولة 
إقناعهم باألدلة عن حسن نية وطمًعا يف ردهم إىل دائرة اإليامن مع الرفق هبم، ولو أننا 

)1( مدونة ضد اإلحلاد Anti Atheism عىل الشبكة العنكبوتية.
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أذقناهم لوعة اجلدال بأن نطلب منهم أدلة اإلثبات عىل اقتناعهم املزعوم بعدم وجود 
ا مقارنة بأدلة نفي وجوده. اهلل لتورطوا، وذلك ألن أدلة إثبات وجود اليشء سهلة جدًّ

 ولتوضيح ذلك، إذا أخربت أحًدا بأنه يوجد يف دولة الصني ثعبان أسود، حينها 
ما عليك إال أن تبحث يف أي زاوية منها لتجد ثعباًنا واحًدا هبذه الصفة، فيتقرر صدق 
أسود،  ثعبان  الصني  يف  يوجد  ال  تقول:  عندما  متاًما  األمر  وخيتلف  عنك،  اخلرب  ذلك 
دقيًقا  الصني متشيًطا  بالد  أن متشط  يثبت صدقك جيب عليك  احلالة وحتى  ففي هذه 
بكاملها، بيًتا بيًتا، شارًعا شارًعا، مزرعة مزرعة، وادًيا وادًيا، جباًل جباًل، جحًرا جحًرا، 
حجًرا حجًرا؛ لكي تثبت صدق خربك بالنفي، وهذا أمر يف غاية االستحالة، فاملثبتون 
األدلة  أكثر  وما  حق  من  يعتقدونه  ما  عىل  واحًدا  دلياًل  يقدموا  أن  يكفي  اهلل  لوجود 
واحلمد هلل، بينام الذي ينفي ذلك عليه أن يقيض عىل كل احتامل لوجود أي دليل علمه 
ا، وقد أشار إىل هذه احلقيقة  ا جدًّ اإلنسان أم جهله يثبت وجود اهلل! وهذا مستحيل جدًّ
)آدلر مرتيمر()1( بقوله: »يمكن برهان نظرية وجود إجيابية، أما نظرية الوجود السلبية 
)النفي( فال يمكن برهاهنا«، لكن عدم استخدام املؤمنني هلذا السالح الفتاك يف مواجهة 
امللحدين دليل ضمني عىل الالمباالة بام يوسوس به امللحدون واعتزاز املؤمنني بإيامهنم.

ومما يتقوى به دعاة اإلحلاد، ادعاؤهم أن غالبية العلامء واملخرتعني واملكتشفني هم 
من املالحدة، ولن نضيع وقتنا يف اجلدل لدحض هذا االدعاء الزائف، ولكننا سنكتفي 
بإحالتهم إىل ما نرشه العال األملاين الدكتور )دينرت( عندما أجرى دراسة علمية عىل ما 
يقارب ثالث مئة عال، هم من أكثر العلامء إنتاًجا واخرتاًعا يف تاريخ اإلنسانية، وممن 
رسموا معال احلضارة املعارصة، فوجد أن أكثر من 90% منهم ل يرتددوا يف الترصيح 
العلني بإيامهنم باهلل)2(، ويف دراسة حديثة ثبت أن 65% ممن حصلوا عىل جائزة نوبل هو 
فكانت  والألدريون  اإلحلاد  إىل  املنتمون  أما  ربوبيون،  منهم  األديان، و%24  أهل  من 

)1( أدلر مورتيمر Adler Mortimer )1902- 2001م( املوافق )1320- 1422هـ( فيلسوف أمريكي وأستاذ 
الفلسفة يف جامعة شيكاغو كرس حياته خلدمة فلسفة أرسطو وتوما اإلكويني من أشهر مؤلفاته )ما فعله 

اإلنسان باإلنسان( و)أرسطو يرسم اجلميع(: )معجم الفالسفة، طرابييش، ص45(.
العلم للماليني،  الثامنة والعرشون، 1993، دار  الطبعة  الدين اإلسالمي عفيف عبدالفتاح طبارة  )2( روح 

بريوت، لبنان، ص86. 
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نسبتهم 11% خالل املئة عام املاضية من عمر اجلائزة)1(، بل لقد رصحوا بإيامهنم املنبثق 
من علمهم، يقول )جون لينوكس()2( عال الرياضايات يف جامعة أكسفور: »كلام ازدادت 
الصدقية  من  املزيد  واكتسبت  اخلالق،  بوجود  القائلة  النظرية  تعززت  بالكون  معرفتنا 
كأفضل تفسري لوجودنا«)3(، ويقول )بول ديفز()4( عال الفيزياء النظرية: »الدالئل عىل 
حدوث اخللق من قبل اخلالق أصبحت دامغة«)5(، واألمثلة كثرية، وال عجب فهؤالء 
علامء وعندنا من خرب الوحي أن العلامء عامة هم األقرب إىل خشية اخلالق ومعرفته، 

وصدق اهلل العظيم رغاًم عن أنف كل مكابر ومعاند: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   
ې  ې  ې   ى( ]فاطر: 28[. 

*****

اإحلاد اأم ت�سكيك يف الإ�سلم؟

مخس  يف  للدين  املعادين  تصنيف  »يمكن  العويض()6(:  )حممد  الدكتور  يقول   
آخر  امللحدون يف  املتشككون واملؤدجلون والتغريبيون والعلامنيون، ويأيت  جمموعات: 

(1) 100 Years of Nobel Prizes, Baruch A. Shalev, Atlantic Publishers & Dist, 2003, page 57.

John Lennox فيلسوف وعال رياضيات إيرلندي ولد عام 1943م له مؤلفات متميزة يف  )2( جون لينوكس 
الالهوت واألديان ووجود اخلالق ويعمل أستاًذا للرياضيات يف جامعة أكسفورد.

)3( عبارة أوردها األستاذ اجلامعي إيرك متاكساس Eric Metaxas األستاذ بجامعة برجر الذي نرش فيلاًم وثائقيًّا 
أورد فيه بعض أقول العلامء عن الوجود واإليامن باخلالق وهذه العبارة مقتبسة من مقطع له عىل موقع 

)YouTube( أورد فيه عبارات مجيلة عن الرصاع بني املالحده واملؤمنني بوجود اهلل.
جامعتي  يف  النظرية  للفيزياء  أستاًذا  يعمل  إنجليزي  وفيلسوف  مفكر   Paul Charles Davies ديفز  بول   )4(
كامربدج ولندن ولد عام 1945م له مؤلفات عن عالقة الفيزياء احلديثة بوجود اهلل من أشهر كتبه: كيف 
يفكر اخلالق اهلل والفيزياء احلديثة الذي قال فيه عبارته املشهورة: »قد يبدو غريًبا ولكن يف رأيي العلم يقدم 

مساًرا أكثر رسوًخا إىل اهلل من الدين« طبًعا يقصد دين أهل الكتاب.
)5( عبارة مقتبسة من الفيلم الوثائقي الذي أعده إيرك متاكساس Eric Metaxas األستاذ بجامعة برجر )سبق 

التعريف به(. 
الكويت عام  الكويت ولد يف  الدراسات اإلسالمية جامعة  العويض مفكر كويتي معارص وأستاذ  )6( حممد 
1959م عضو اهليئة العاملية لإلعالم وله أنشطة متعددة ومتميزة يف توجيه الشباب ومقاومة اإلحلاد من 

واقع التعايش واملعارصة: )ركاز لتعزيز األخالق( الشبكة العنكبوتية.
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املطاف، إن غالبية هؤالء تغشاهم صحوة فكرية توقظهم، ويدركون من خالهلا أمهية 
الدين، ومن ثم الرجوع إليه، وبعضهم أصبح من خرية من ينافحون عنه، ويردون عىل 
شبهات املبطلني، ومن أشهر هؤالء عبدالرمحن بدوي، ومصطفى حممود، وعبدالوهاب 
املسريي، وخالد حممد خالد«)1(، عىل الرغم من أن اإلحلاد يقف عىل الطرف املناقض 
اهلل،  بوجود  يؤمن  دين  أنه ضد كل  يعني  ما  الساموية،  األديان  والرافض جلوهر مجيع 
منطقيًّا عن سبب  تساؤاًل  يثري  العال اإلسالمي بشكل خاص  تركيز دعاته عىل  أن  إال 
ختصيص هذه املزامحة إليامن املسلمني أكثر من غريهم، وما ذاك إال إلقرارهم الضمني 
بأن إيامن املسلمني قوي ومتني وخطري عىل الضالني وأهدافهم، وأنه من الرسوخ بدرجة 
ال جتعله هيتز بسبب تشكيكهم فيه من أول وهلة، بل ربام ال يتأثر أبًدا عند من رشح اهلل 

صدورهم لإليامن، وثبتهم اهلل.

 نحن نحكي واقًعا مريًرا يف حق أمة اإلسالم ال نقبل معه اهتامنا بعقدة املؤامرة 
املسلمني  أوساط  يف  اإلحلاد  تسويق  موجة  أن  شك  من  فام  املبارشة،  الضحية  ونحن 
خاصة ما هي إال جزء من اهلجمة الرشسة والظاملة عىل العال اإلسالمي، هبدف حماولة 
فصل القلوب املؤمنة عن رهبا الذي منه تستمد كل يشء بام يف ذلك قوهتا يف مواجهة 
أعدائها املرتبصني هبا وبدينها وبمقدراهتا ومقدساهتا، ولكن هيهات بحول اهلل وقوته، 
فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم، ومع أن مجيع الوسائل واألدوات الدنيوية تكاد 
تكون بيد خصوم املسلمني اليوم، إال أن اإلسالم بفضل اهلل ينترش عامليًّا بذاته عىل الرغم 
ا، وبمعدل أذهل اجلميع كمؤرش عىل أن  من هزيمة املسلمني سياسيًّا وإعالميًّا واقتصاديًّ
اإلنسانية ليست فقط مقتنعة باإليامن بوجود اخلالق بشتى أدياهنا وطوائفها فحسب، بل 
أيًضا تتجه العتناق دين الفطرة الذي هو أكثرها طمأنينة وعالًجا للنفوس احلائرة كام 

وجدوه هم، ورصحوا به بعد إسالمهم.

 ومع هذا كله فال نزال نؤكد أنه ال داعي البتالع مرارة طعم التهويل من ظاهرة 
التبشري ليس فقط  النفوس احلائرة إىل حدائق  نقل  اإلحلاد بني احلني واآلخر، فاألوىل 
باإليامن بوجود اهلل، ولكن أيًضا بقبول اإلسالم وانتشاره عامليًّا، ولو حتدث املسلمون 

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص126. 
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انتشاره لربام قيل: هذا نوع من الدعاية والتسويق والتشويق املجرد، ولكن هناك  عن 
إزعاجها  يقينًا مدى  نعلم  اهلل تصدر من جهات حمايدة  كثرية بحمد  أخبار وشهادات 
للظاملني ومن بينهم دعاة اإلحلاد، فعىل سبيل املثال نرشت حمطة )اليس إن إن( األمريكية 
ا، وأنه خالل  تقريًرا جاء فيه أن أكثر من عرشين ألف أمريكي يعتنقون اإلسالم سنويًّ
أمريكا وحدها، وأن كل  ألف ومئتي مسجد يف  أكثر من  تشييد  تم  اثنتي عرشة سنة، 
ا لبني قومه وبكفاءة ال تقارن باملسلم  أمريكي يعتنق اإلسالم يتحول إىل داعية مقنع جدًّ
الوافد للدعوة إىل اإلسالم؛ ملا وجد يف اإلسالم من إجابات للكثري مما يف نفوس الناس 
العدوانية  نزعة  وتتقلص  لآلخرين،  ومعامالته  سلوكه  فيتغري  حمرية،  تساؤالت  من 
من  الكثري  دفع  ما  وهذا  إسالمه،  قبل  من  عليه  كان  ما  خالف  حد،  أدنى  إىل  والرش 
سلوك  وهتذيب  اجلريمة  ظاهرة  لعالج  باملسلمني  لالستعانة  الغربية  السجون  إدارات 
املجرمني، وملا أسلم اللورد الربيطاين )هدليل( قال عبارته املشهورة التي سببت زلزااًل 
مدوًيا لدى أوساط املتكربين عىل احلق: »إنني أعتقد أن هناك آالًفا من الرجال والنساء 
أيًضا مسلمون قلًبا، ولكن خوف االنتقاد والرغبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن 

التغيري، منعهم من إظهار معتقداهتم«)1(.

 وذكرت جملة ديرشبيجل األملانية نقاًل عن جريدة )املسلمون( خرب إسالم 8000 
امرأة أملانية يف النصف الثاين فقط من عام 1991م، وتأكيًدا عىل صدق إيامهنن وحبهن 
أعداء  سيفقد  أنه  املؤكد  ومن  حممد(،  )أخوات  اسم  أنفسهن  عىل  أطلقن  لإلسالم 
اعتناق  أن معدل  األملانية  الرسمية  توازهنم عندما يسمعون بحسب اإلحصائية  الدين 
اإلسالم يف أملانيا قد يصل يف ذروته أحياًنا إىل أن مواطنًا أملانيًّا واحًدا يدخل اإلسالم 
يف أقل من يوم، وأنه بعد نرش الصور املسيئة للنبي  زاد عدد الداخلني يف اإلسالم 
فقد  الرشق اآلسيوي  أما يف  أكثر من 5 آالف عام 2008م،  بلغ  الدانامرك، حيث  يف 
اجلنوبية،  كوريا  عاصمة  سيول  مدينة  من  القريبة  جو(  )كوان  قرية  بالكامل  أسلمت 
اخلرب  )صحيفة  عن  ونقاًل  املسلمون(،  )جريدة  عن  نقاًل  نسمة   3000 سكاهنا  وعدد 
السودانية( أيًضا، فقد اعتنق اإلسالم 65 رجل دين نرصاين يف السودان دفعة واحدة، 

)1( جملة الوعي اإلسالمي، عدد 532 تاريخ 2010/9/3م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت.
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والغريب أن سبب إسالمهم هو أهنم وجدوا تلك الدقة العجيبة يف توزيع املرياث يف 
القرآن، ختيل كيف كان توزيع املرياث سبًبا يف إسالم قساوسة عقالء لعدله، يف الوقت 
الذي جتد من املستغربني من أبناء املسلمني من جيعل من قضية توزيع املرياث يف اإلسالم 
مدخاًل للنيل منه والتشكيك يف نصوصه وقيمه االجتامعية، وذكرت اجلريدة نفسها أن 
عدد من اعتنقوا اإلسالم يف السودان خالل عام 2004 وحده جتاوز 88 ألًفا، هذا كله 
ا، دون تدخل من سلطة أو جيش،  حيدث بسبب اخلصائص الذاتية للدين املرغوب فطريًّ
ول يكن هناك جهاد، وال وجود صحابة يدعوهنم إىل اإلسالم، بل كان ذلك عىل يد 
قساوسة سابقني، وسالطني قبائل هداهم اهلل لدينه احلق، فأسلموا، فآتاهم اهلل أجرهم 

مرتني بام صربوا، وصابروا، وأصبحوا دعاة خملصني. 

 ولسنا يف حاجة إىل االسرتسال يف احلديث عن انتشار اإلسالم عامليًّا وعىل مدار 
اليوم والساعة، لكن تبقى الصفعة األكرب عىل كل ملحد أنه يف موسكو نفسها عاصمة 
االحتاد السوفيتي سابًقا، أي عاصمة أكرب مرشوع متكامل لغرس اإلحلاد بالقوة اجلربية 
ملدة 70 عاًما عىل مر تاريخ البرشية، املدينة التي أرادها )ماركس( و)لينني( و)ستالني(، 
 %20 عىل  فيها  املسلمني  نسبة  زادت  األرض،  كوكب  عىل  اإلحلاد  عاصمة  تكون  أن 
وبحسب  األخرى،  الديانات  من  لإلحلاد  املبغضني  باهلل  املؤمنني  نسبة  عىل  فضاًل 
دراسات أعدهتا صحيفة الربافدا)1( السوفيتة، فإن اإلسالم سيكون دين روسيا األول 

بحلول 2050م. 

الناس  الذين يومهون  املشككني  األعداء  الشواهد من أجل ردع  نذكر هذه  إنام   
بضعف اإلسالم، وإال فمعتقدنا أن من اهتدى فإنام هيتدي لنفسه، ومن ضل فإنام يضل 
ال  وحده  اهلل  إال  إله  وال  النعمة،  هذه  عىل  مبارًكا  طيًبا  كثرًيا  محًدا  اهلل  ونحمد  عليها، 
رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير، وال حول وال قوة إال باهلل، إن 
ينتظر  الناس، وهو وجود ال  أكرب من خلق  الوجود  اخلالق، وما خلقه يف هذا  وجود 
إجازة وال إقراًرا من ذلك اإلنسان الضعيف املغرور، الذي يريد أن حياّد اهلل ورسوله، 

ويزعم أنه يملك إطفاء نور اهلل يف ملكه: )يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  

)1( صحيفة الربافدا، عدد يوليو، 2008م. 
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21[ وال يقل عنه  ]املجادلة: 20-  مث   ىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ   حخ  مخ  جس( 
مسكنة وضعًفا ذلك املسلم املنان بإسالمه، الذي يظن أنه بإيامنه ينفع اخلالق، أو يرضه 

بكفره، بينام مقامه عند اهلل الغني عنه هو كام قال تعاىل: )ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ( ]املائدة: 54[.  
*****

امللحدون وال�سراع مع الذات!

يستحيل عىل من أطلق يده من الوحي )العروة الوثقى(، أن جيد بدياًل يروي به 
نفسه يف  فوجد  فعلها،  أظلم ممن  الدنيا، ومن  احلياة  الغيب يف  عال  املعريف عن  عطشه 
تيه وضياع، هذا الضياع واليأس املعريف هو بيئة وجود امللحدين األوائل عرب التاريخ، 
ويرشبون،  ويأكلون،  حوهلم،  مما  حيسونه  بام  يؤمنون  والذين  بالدهريني  ُعرفوا  الذين 
ويعتقدون أن املوت هو آخر املطاف هبم، وقد أشار إليهم القرآن مؤكًدا غرقهم يف بحر 

الظنون ونافًيا عنهم العلم: )ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ( ]اجلاثية: 24[ لكن هذه األقلية امللحدة عىل مدى تاريخ 
اإلنسان ال خيلو آحادهم من بقايا إيامن دفني يكابرون يف إخفائه، لوال أنه يفلت منهم يف 
حلظات اخلوف واالضطراب، لذلك لنا احلق كل احلق أال نكرتث هبم قلوا أم كثروا، 
التاريخ )ديفد هيوم( يف كتابه )رسالة يف  أبرز رموز اإلحلاد يف  انظر إىل ما يقوله أحد 
العلة  بمفهوم  يتعلق  فيام  القلق  عىل  يبعث  ما  شيًئا  »إن  فيها:  يقول  البرشية(،  الطبيعة 
واالستدالل النسبي!()1(، وهو هنا يشري ضمنًا إىل وجود العلة األوىل عند الفالسفة، 

وهي اإليامن باخلالق، وصدق اهلل العظيم القائل: )ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  
ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]األنعام: 33[ وهذا اجلحود ال يمكنه 
ا واستكباًرا، كام وصف  إخفاء كل ما قد يضمرونه من يقني رسي، كتموه ظلاًم وعلوًّ

)1( الفلسفة ببساطة ولسون )مرجع سابق(، ص25. 
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القرآن حال أقراهنم من قبل يف قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  
پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  ( ]النمل: 14[.

به  نلوذ  اإليامن،  هبذا  نفرح  أن   – ومنته  اهلل  بفضل   – مؤمنني  بوصفنا  لنا  حيق   
التاريخ  عرب  العام  التدين  عىل  الدخيلة  االنحرافات  هبذه  نكرتث  وأال  إليه،  ونطمئن 
اإلنساين، وأال نتطرق إىل موضوع اإلحلاد إال من باب التذكري بنعمة اإليامن وحتصينه 
الطارئة، طمًعا يف  الظاهرة  املخدوعني من ضحايا هذه  إنقاذ  امللوثات والرغبة يف  من 
هدايتهم إىل احلق دون قلق من ضالهلم إذا أرصوا عىل ذلك، فاهلداية من اهلل، وليس 
علينا هداهم، وال يرضنا ضالهلم إذا اهتدينا، ويف هناية مطاف هذا الوجود، سينتهي بنا 
األمر إىل أن كل نفٍس بام كسبت رهينة، فاملرء ال ينفع وال يرض إال نفسه، وهو مسؤول 

عنها بعد تبيان احلق وترك اخليار له ليقرر مصريه بنفسه: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  ( ]الكهف: 29[.

لسنا هنا نتسامر أو نتسىل يف الكتابة، أو نرّوح عن بعضنا، أو نقتل الفراغ، ولكن 
والشكوك،  الوساوس  بحور  من  الغرقى  النتشال  ا  جدًّ رضوري  األمر  هذا  يف  حديثنا 
وخاصة أولئك املؤمنني الذين يكبتون ما يف نفوسهم من تساؤالت خوًفا ووحشة بسبب 
تضليل امللحدين هلم وترويعهم، فهؤالء حيتاجون إىل من يوقد شعلة اإليامن الكامنة يف 
قلوهبم، املتعطشة للحق والسالمة، والقلقة من املستقبل، وحقهم علينا أن نقف معهم، 
ونتلمس معهم سبيل النجاة لنناوهلم طوقها، فاملوقف يقتيض من اجلميع وقفة شجاعة 
ومصارحة أمينة الحتواء إخوة اإليامن مجيًعا دون اكرتاث بام يرجف به امللحدون، ممن 
جيحدون اإليامن، ويتظاهرون باإلحلاد مكابرين أمام املأل، وبمجرد أن نتابع حمارضاهتم 
وبحوثهم ومؤلفاهتم، نلمس منها نزعة التحدي بينام يميلون نحو احلق يف أنفسهم بسبب 
قوة فطرية كامنة، يف الوقت الذي يامرسون عليها أقىص درجات الرقابة؛ خشية انفالت 

احلقيقة منهم فتحرجهم، لكن يأبى احلق إال أن يظهر ولو كره الكافرون.

ينظرونه ويشيعونه،  ما  تناقض كل  انفلتت منهم كلامت فطرية  أولئك   كثرٌي من 
وال غرابة يف األمر، إهنا الفطرة الكامنة رغاًم عنهم، عراك داخيل وبراكني متفجرة بني 
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من يدعي اإلحلاد، ونفسه أرسار داخلية صامتة لو تم عرضها عىل شاشة عرض ناطقة، 
مع مدعي  لوجه  تقف وجًها  عندما  أنك  العزاء يف  لكن كل  العجاب!  العجب  لرأينا 
سلياًم،  كان  لو  حتى  األمراض  مجيع  يعاين  من  جوار  إىل  تقف  وكأنك  تشعر  اإلحلاد 
إنام  بأهنم  املالحدة  كذب  ينكشف  ثم  واملستقبل،  واحلارض  املايض  من  قلًقا  يضطرب 
جلؤوا إىل اإلحلاد ظنًّا منهم أنه النجاة هلم من الكآبة، فام زادهم إحلادهم هذا إال رهًقا، 
ل جيدوا حالًّ للمشكلة بعد أن نأوا بأنفسهم عن عال األوهام واخلرافة – كام يزعمون! 
وعىل الرغم مما يقال عن )رينيه ديكارت( من شكوك منهجية يف التفكري إال أنه سطر 
يف آخر عمره هذه العبارة اجلميلة استسالًما للحقيقة: »إن يف عقيل منذ مدة بعيدة فكرة 
أنا  التي  احلال  الذي منحني وخلقني عىل  قادٌر عىل كل يشء وهو  إلٌه  يوجد  أنه  تقرر 
عليها«)1(، وقال معجًبا باآليات الكونية ومدلوالهتا الصادقة عىل عظمة اخلالق: »إن اهلل 

ال يمكن أن خَيدع؛ ألنه ليس ضعيًفا يضطر إىل اخلداع«)2(.

الشهري )تشارلز داروين()3(،  أفكار عال األحياء  امللحدين عىل  ويعتمد كثري من 
بعد  معارصون)4(  علامء  وأبطلها  1838م،  عام  ابتدعها  التي  التطور  نظرية  صاحب 
األمر  وصل  بل  عام،  ماليني  أربعة  قبل  عاش  إثيويب  إلنسان  عظمي  هيكل  اكتشاف 
دارون مسؤولية جرائم  فيكارت(  األمريكي )ريتشار  العال  أن مّحل  النظرية  يف رفض 
تأويالهتا  أو  الداروينية  نجحت  »لقد  فيقول:  نظريته،  عىل  قادهتا  استند  التي  احلروب 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص494. 
)2(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص119. 

1299هـ( عال األحياء  1882م( املوافق )1224-   -1809( Charles Robert Darwin )3( تشارلز داروين 
الطبيعي الشهري الذي وضع نظرية التطور يف كتابه )أصل األنواع( يرى أن أصل األحياء واحد ما عدا 
اإلنسان ثم أضاف اإلنسان إىل نظريته بعد فرتة إذ ل َيَر مربًرا الستثنائه من النظرية يرى أن احلياة لغز خارج 
الفلسفة  )تاريخ  واسًعا:  أثارت جداًل  وقد  التطور،  لفلسفة  أساس  نظريته هذه  كانت  العقل  نطاق  عن 

احلديثة، يوسف كرم، ص355(. 
التطور  ُيوِرث  مما  ليستا  أوعدمها  للبيئة  املالءمة  أن  1927م(   -1855(  Johannsen يوهانسن  أثبت  لقد   )4(
العال  فعل  وكذلك  داروين  عليها  اعتمد  التي  املشاهدات  من  اخلامس  البند  إبطال  يعني  ما  العضوي 
اهلولندي هيجو دي فريز Hugo de Vries )1848- 1935م( يف إبطال املشاهدات الرئيسة التي اعتمدها 
داروين يف إثبات نشوء النوع وارتقائه وعزا ذلك إىل )الطفرة mutation( أو التنوع غري املستمر: )نقاًل عن: 

موسوعة اخللق والنشوء، حاتم نارص الرشبايت، النارش: مكتبة اإليامن، املنصورة، مرص(.
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الطبيعية لقلب موازين األخالق رأًسا عىل عقب، ووفرت األساس العلمي ألمثال هتلر 
وأتباعه إلقناع أنفسهم ومن تعاون معهم، بأن أبشع اجلرائم العاملية كانت يف احلقيقة 
فضيلة أخالقية مشكورة«)1(، وأشد من متسك هبذه النظرية هم دعاة املادية املتجردة من 
األخالق، لقد تبنى عشاق هذه النظرية ما يسمى الصحة العرقية التي من أهم بنودها 
التخلص من املرىض واملعاقني واملشوهني! ومنها قانون التعقيم الذي أصدره النازيون 
من  والصمم  والعمى  بالرصع  واملرىض  كاملعوقني  برشية  قطاعات  ملنع  1933م  عام 
التكاثر واإلنجاب)2(، ول يكن )داروين( نفسه ملحًدا عىل الرغم من إرصار مروجي 
ظاهرة اإلحلاد عىل زعمهم بأنه كان ملحًدا، وحرصهم عىل إخفاء نصوص إيامنية قاهلا 
خملوق  وبه  ككوننا،  كوًنا  أن  ا  جدًّ الصعب  »من  الشهرية:  مقولته  مثل  نفسه،  داروين 
يتمتع بقدرتنا اإلنسانية اهلائلة، قد نشأ يف البداية بمحض املصادفة، أجدين مدفوًعا بقوة 

للقول بمصمم ذكي، ومن ثم فأنا أومن بوجود اإلله«)3(.

 واجلدير بالذكر أن )داروين( نفسه ل يكن فيلسوًفا، بل كان عال طبيعة، ألف كتابه 
الشهري )أصل األنواع بطريقة االنتخاب الطبيعي()4(، وأصبح صاحب مذهب التطور، 
ولكن الذي سّوق نظرية دارون فلسفيًّا هو )هريبرت سبنرس(، فأصبحت تسمى فلسفة 
التطور فيام بعد، وتنسب إىل داروين)5(، الذي ل يقصد فلسفة التطور، وإنام خلص إىل 
عىل  احلياة  تطور  عىل  الرتكيز  خالل  من  طبًعا،  نظره  وجهة  من  العلمي  التطور  نظرية 
والتلبيس  النظرية  تلك  تسويق  يف  الغش  مدى  القارئ،  أخي  تدرك  وحتى  األرض، 
يف ترمجتها وتسويقها، فقد جاء يف الفصل السادس، من الرتمجة العربية لكتابه )أصل 

هيثم رسور، )مرجع  اجلديد،  اإلحلاد  كهنة  )نقاًل عن:  فيكارت ص215  ريتشارد  هتلر  إىل  داروين  )1( من 
سابق(، تقديم: الدكتور عبداهلل الشهري، ص25(. 

2013م،  اخلامسة،  الطبعة  دمشق،  دارالفكر،  املسريي،  عبدالوهاب  اإلنسان،  وتفكيك  املادية  الفلسفة   )2(
ص230. 

)3( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص79. 
)4( كتاب أصدره داروين عام 1859م يتحدث عن بقاء النوع بطريقة االنتخاب الطبيعي والبقاء لألصلح 
وُيعّد من أكثر الكتب املثرية للجدل يف العرص احلديث وُيعّد أحد األعامل املؤثرة يف العلم احلديث وإحدى 

ركائز علم األحياء التطوري.
)5(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص186. 
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األنواع( املطبوع عام 1959م، حتت عنوان )مشكالت النظرية(، أن داروين نفسه قال 
إىل  يصل  أن  قبل  القارئ  ببال  خطرت  قد  كثرية  اعرتاضات  أّن  يف  أُشّك  ال  »إين  فيه: 
اليوم، ال  الفصل من كتايب، وبعض هذه االعرتاضات خطري إىل درجة أين حتى  هذا 
أفكر فيها إال وتعرتيني َهّزة!!«، فإذا كان صاحب النظرية تعرتيه )هزة!( يف حياته من 
مواجهة ما يقال عن نظريته من اعرتاضات، فمن أين جاءت تلك العصمة والقداسة هلا 
من املتأخرين؟ وإن تعجب فعجب أن هذه العبارة قد )اختفت متاًما( من النسخة التي 

نرشهتا مطبعة النهضة، ترمجة إسامعيل مظهر)1(!!

 وبغض النظر عن صحة نظريته من عدمها، فقد أقر داروين نفسه بعجز العقل 
عن إدراك حقيقة الكون وعلة وجوده)2(، ولو تأملت نظرية دارون عىل الرغم مما قيل 
الوجود واإليامن باخلالق، فهي نظرية تصف  تتعارض مع  عن بطالهنا فستجد أهنا ال 
أتباع داروين أنفسهم  بيلوجيًّا، ول يتطرق داروين خلالقها، بل إن  التطور بني األنواع 

أخذوا عليه إرصاره عىل اإليامن باهلل اخلالق، واهتموه بمجاملة الكنيسة)3(.

أما حقيقة رس احلياة عىل األرض فهو أمر غيبي فوق مقدرة البرش، وصفه )أندرو 
كنول()4( أستاذ التاريخ الطبيعي واحلفريات يف جامعة هارفارد بقوله: »ما زلنا ال نعرف 
متى بدأت احلياة بالتحديد، وما زلنا ال نعرف حتت أي ظروف بدأت احلياة، وما زلنا 
الشهري  الفسيولوجيا  عال  وذهب  الكوكب«)5(،  هذا  عىل  احلياة  بدأت  متى  نعرف  ال 
)جورج والد()6( احلاصل عىل جائزة نوبل من كتابه )احلقيقة حول أصل احلياة(، إىل 
احلياة،  نشأة  الذكاء والتصميم وراء  فقد ركز عىل وجود  إليه )كنول(  أبعد مما توصل 

حاتم  والنشوء  اخللق  وموسوعة  الرشبايت  حاتم  اإلسالم  وحقائق  النظريات  ضالل  بني  والنشوء  اخللق   )1(
نارص الرشبايت النارش: مكتبة اإليامن، املنصورة، مرص.

)2(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص194. 
)3(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(، ص191. 

جامعة  يف  واحلفريات  الطبيعي  للتاريخ  أستاًذا  وعمل  1951م،  عام  ولد   Andrew Knoll كنول  أندرو   )4(
هارفارد: )رحلة عقل، عمرو رشيف، )مرجع سابق(، ص103(.

)5( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص103. 
1418هـ( أستاذ وظائف األعضاء يف  املوافق )1324-   )1997  -1906( George Wald )6( جورج والد 

جامعة هارفارد: )رحلة عقل، عمرو، )مرجع سابق(، ص5(.
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فيقول: »إن التفسري الوحيد املريض عقاًل لوجود احلياة ذات الغاية والقادرة عىل التكاثر 
التي حتكمها آلية التشفري الوراثي هو اإلقرار بوجود اإلله القديم احلكيم القادر«)1(.

*****

امللحدون يلوذون بدفء الإ�سلم 

إن املنصفني يف كل مرحلة من مراحل التاريخ، يشهدون باحلق الذي يتجىل يف حلظة 
مالمسة عقل األديب أو الفيلسوف أو حتى املسترشق لنصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية، إهنم يشهدون بذلك حتى لو منعهم الكرب، أو حال بينهم وبني احلق اعتبارات 
املأل، ومن أشهر قصص اإلحلاد  الرصيح عىل  يعلنوا إسالمهم  أن  زائفة من  اجتامعية 
األمريكية  كنساس  جامعة  يف  الرياضيات  بروفسور  مع  حدث  ما  املعارص  تارخينا  يف 
)جيفري النج()2(، الذي ولد عام 1954م كاثوليكيًّا، ثم اعتنق الفكر اإلحلادي قبل أن 
يكمل الثامنة عرشة من عمره، ويف أواخر الثامنينيات اعتنق اإلسالم، ولكن أي إسالم؟ 
إنه اإلسالم احلق املستقر يف سويداء قلبه دون أن يلتفت إىل ما حوله، اإلسالم الذي ذاق 
طعمه بعد أن جترع مرارة اجلاهلية من كفر وإحلاد قد ال تصدقه، وهو بعد ذلك التاريخ 
األسود يستنري بنور اإلسالم، وينعم بعباداته، استمع إليه وهو يبوح بام يف نفسه واصًفا 
»صالة  الناس:  من  بالنائمني  يبايل  أن  دون  هلا  باالستيقاظ  يستمتع  التي  الفجر  صالة 
الفجر بالنسبة إيل هي إحدى أمجل الشعائر اإلسالمية وأكثرها إثارة، هناك يشء خفي 
يف النهوض لياًل واجلميع نائم، لتسمع ترتيل القرآن يمأل سكون الليل، تشعر وكأنك 

تغادر هذا العال، وتسافر مع املالئكة، لتمجد اهلل باملديح عند الفجر«)3(.

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص105. 
)2( جفري النج Jeffry Lang عال رياضيات معارص ولد عام 1954م يعمل يف جامعة كنساس ولد كاثوليكيًّا 
ثم أحلد أكثر عمره حتى أسلم بسبب اطالعه عىل ترمجة معاين القرآن الذي أهداه إليه طالب مسلم من 
أمريكا،  يف  اإلسالم  إىل  )رحلة  تسأل(:  املالئكة  )حتى  وكتاب  االستسالم(  أجل  من  )الرصاع  مؤلفاته 

ترمجة: منذر العبيس، دار الفكر املعارص، بريوت، لبنان(.
)3( الرصاع من أجل اإليامن جفري النج ترمجة منذر العيسى دار الفكر املعارص 2012م ص34 و)قصة إسالم 

عال الرياضايات األمريكي جيفري النج، إبراهيم عوض، جريدة الشعب اجلديد، 29 يناير 2015م(. 
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وال تقل شهرة قصته عن قصة الفيلسوف الربيطاين السري)أنتوين فلوو()1(، الذي 
يف  اإلحلاد  منظري  أشهر  من  وكان  اإلحلادي،  فكره  ليسوق  تقريًبا  مكان  كل  يف  تنقل 
من  بكثري  مستشهًدا  بفكره  مبرًشا  والكتب  املقاالت  عرشات  وكتب  العرشين،  القرن 
أقوال من سبقوه، ها هو يرصح لوكالة )آسيا نيوز( يف التاسع من ديسمرب 2004م بأنه 
، وانتقل  تراجع عن إحلاده! وأن التأمل يف مراحل علم األجنة دفعه لإليامن باخلالق 
من كونه من أشهر مالحدة العال، إىل رجل حيمل ثقة إيامنية بخالق ال مثيل له دفعه إىل 
استبعاد اعتناق املسيحية؛ ألن اإلله يف عقيدهتم ليس باملواصفات املنزهة التي توصل 
املسلمني األقرب  إله  العلمية احلديثة، وأنه جيد يف  تأمله لالكتشافات  إليها من خالل 
املاضية، ولك  العقود  أوروبا طيلة  امللحدين يف  بسببه آالف  لقد ضل  إليه.  توصل  ملا 
أن تتخيل صدمتهم ملا علموا بإيامنه باخلالق، بل وإرصاره ودفاعه وبرهنته عىل موقفه 
الكون  نشوء  بنظرية  امللحدين  تشبث  عىل  الرصيح  كتعليقه  العلمية،  باحلجة  اجلديد 
املعروفة باالنفجار الكبري )Big bang()2( التي تقول: إن الكون حدث مصادفة من دون 
النفسية، وأنا  الناحية  يفيد اإلنسان من  إن االعرتاف  يقول )فلوو(: »يقولون:  خالق، 
امللحدين..  إىل  بالنسبة  ا  جدًّ حمرج  يشء  الكبري  االنفجار  نموذج  إن  باعرتايف..  سُأديل 
الدينية، ويعرتف للعال بصنع اخلالق  ذلك ألن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب 
«)3(، ل يكن بوسع أنتوين فلوو أن يتغلب عىل قوة حجة )التصميم الذكي للكون(
)4( التي أوصلته بقوة املنطق إىل اإليامن بوجود اهلل، وكيف له أن يكابر وهذا صاحب 

نظرية االنفجار العظيم نفسه )فريد هاليل( يقول: »إن إحلاده تعرض هلزة عنيفة بسبب 

)1( أنتوين فلوو Anthony Flew فيلسوف اإلحلاد الشهري يف النصف الثاين من القرن العرشين ولد يف لندن عام 
1923م قاده العلم والعقل عىل أن ينهي إحلاده بإيامن مدٍو بوجود اهلل بعد أن جتاوز الثامنني من عمره: 

)رحلة العقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص13 (.
)2( نظرية االنفجار العظيم )Big Bang(: هي أقىص فرضية ممكنة توصل إليها علامء الفلك يف العرص احلديث 

حول كيفية بدء الكون، وال تزال حمل خالف وجدال شديد بني العلامء.
)3( كهنة اإلحلاد اجلديد، هيثم رسور، )مرجع سابق(، ص120. 

)4( التصميم الذكي : مصطلح جديد لالستدالل عىل وجود اخلالق ويعني أن نشأة الكون ونشأة احلياة يف غ 
االنتظام والتعقيد الذي يفوق اخليال البرشي يستبعد متاًما أن تكون حدثت بشكل تلقائي أو من ضعيف، 

وحتتم أن يكون وراءها مصمم ذكي وقوي.



283

 الفصل التاسع: اقحلاد ظامرة أل حه هة؟  

االكتشافات العلمية«، ويف إشارة مبارشة إىل اعرتاضه عىل نظرية االنفجار يقول: »تقول 
نظريه االنفجار الكبري: إن الكون نشأ نتيجة انفجار كبري، ولكننا نعلم أن كل انفجار 
يشتت املادة، ويعّدها دون نظام، ولكن االنفجار الكبري عمل عكس هذا بشكل حمفوف 
باألرسار، إذ عمل عىل جتميع املاده مًعا لتشكل املجرات«)5(، وقد اعرتف )كريستوفر 
فقال:  اهلل  بوجود  املؤمنني  بقوة حجية  اإلحلاد  املعاندين يف  أشد  هيتشنز()6(، وهو من 
»من دون شك أن حجية الضبط الدقيق هي أقوى حجة للجانب اآلخر«)7(، ويقصد 

باجلانب اآلخر هم املؤمنون بوجود اهلل. 

*****

)اأنتوين فلوو( يخلط الأوراق

ا، ومن أشد  لقد كانت صدمة امللحدين هبذا التحول من )أنتوين فلوو( عنيفة جدًّ
بتقدم  اهتمه  الذي  داوكينز(  )ريتشار  اجلدد  املالحدة  كبري  التحول  هلذا  اضطرب  من 
العمر وباخلرف، مشيًدا بفيلسوف اإلحلاد السابق )رسل( الذي ثبت عىل منهجه حتى 
متشنًجا،  انتقاميًّا  كان  )داوكينز(  من  املوقف  هذا  أن  هي  واحلقيقة  اإلحلاد!  عىل  مات 
أجاب  الوجود  يف  وصحتها  بصواهبا  يعتقد  التي  األشياء  عن  سئل  عندما  أنه  ويكفي 
يأخذ عىل )فلوو(  بينام هو  قاله،  إذ ال برهان عنده يف يشء مما  مبتدًئا بكلمة )أعتقد(! 
احلقائق  إىل  فيها  غارقني  وأمثاله  )داوكينز(  زال  ما  التي  االعتقاد  أوهام  من  انتقل  أنه 
اخلالق  بوجود  اإليامن  إىل  توصل  عندما  الدامغة،  واحلجج  القاطعة  بالرباهني  املثبتة 

(5) The Intelligent Universe, Fred Hoyle, 1984, Page 184.

1432هـ( مؤلف  2011م( املوافق )1365-   -1946( Christopher Eric Hitchens )6( كريستوفر هيتشنز 
إنجليزي رصيح ومثري للجدل وصفه أحد أصدقائه بأنه غالًبا يسبح عكس التيار وهو من أشد املنافحني 
املتحدة األمريكية  الواليات  أكثر حياته يف  عن اإلحلاد خترج يف جامعة أكسفورد وعمل صحفيًّا أمىض 

مات بمرض الرسطان!
)7( هذه العبارة مقتبسة من مقطع من فيلم وثائقي عن الوجود واإليامن باخلالق أعده وقدمه إيرك متاكساس 
موقع  عىل  موجود  املقطع  جامعي  برجير  بجامعة  واألستاذ  األمريكي  والباحث  املؤلف   Eric Metaxas

)اليوتيوب( أورد فيه عبارات مجيلة عن الرصاع بني املالحدة واملؤمنني بوجود اهلل.
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الفيزياء  أستاذ  جعل  ما  املذهلة)1(،  العلمية  احلقائق  عىل  مبنية  طويلة  رحلة  خالل  من 
يف جامعة موموريال الكندية )جون باور( يصب جام غضبه عىل )داوكينز( ويقول له 
معنًفا: »إن ما تعانيه من مشكالت مع الدين يرجع إىل أنك لست عامًلا حقيقيًّا، بل أنت 
من البيولوجيني العاجزين عن تصور ما يف الكون والوجود من تعقيد، فأنت ما زلت 
حمكوًما بعقدة البيلوجيني التطويريني يف القرن التاسع عرش الذين يريدون إثبات وجهة 

نظرهم ولو عىل حساب احلقيقة«)2(.

 وسبحان اهلل! بعد أن كان )فلوو( متصدًرا جبهة اإلحلاد يف العال مخسني عاًما، 
أصبح من أقوى من يقف يف وجه محاقات املالحدة اجلدد مفتًتا حججهم بام لديه من 

ذخرية فكرية عميقة عن حجج الطرفني، وصدق اهلل العظيم: )ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  
الوصول إىل احلقيقة  يزال مرتدًدا يف  بيد أن )فلوو( ال  ]املدثر: 31[  ې  ې  ې ى ى( 
اإليامنية احلقة، فلم يقبل اليهودية وال اإلسالم بوصفهام دينًا؛ ألنه يرى فيهام وصًفا لإلله 
املنتقم اجلبار! ول يقبل النرصانية؛ ألنه يرفض فكرة جتسد اإلله يف هيئة برش، ول حيسم 
ووضعه  حزم،  بكل  احلقيقة  عن  البحث  يف  رحلته  واصل  املوت،  بعد  البعث  مسألة 

أقرب إىل املدخل الصحيح )للدين احلق( الذي يؤمن املرء باهلل، وال يكرتث باألديان.

بيت  يف  ملحًدا  صغرًيا  طفاًل  رحلته  بدأ  فقد  ومضنية،  شاقة  رحلته  كانت  لقد   
متدين، ثم أعلن إحلاده بعد أن جتاوز العرشين من عمره، وأضفى عليه غطاء فلسفيًّا 
القائم عليه واملنافح دونه، ثم دخل مرحلة  جذاًبا، ثم أصبح داعية اإلحلاد واحلارس 
الشك بعد أن جتاوز السبعني من عمره، وانتقل منها إىل اليقني بوجود إله للكون وهو 
سمو  من  الرغم  وعىل  عاًما،  ستني  من  أكثر  استغرقت  رحلة  الثامنني،  مشارف  عىل 
أنه يف حقيقة األمر ل يصل بعد  املناضل إال  الفيلسوف  إليها هذا  التي توصل  النتيجة 
فياض  إيامن  من  الصديق(   )أبوبكر  إليه  وصل  مما  ا  جدًّ ضئيل  يسري  جزء  إىل  إال 
متدفق باهلل والرسول والوحي والبعث خالل جزء من الدقيقه منصًتا فيها إىل الصادق 

، وهو خيربه عن ذلك كله بالوحي الذي آمن به، وسلم له تسلياًم.  املصدوق حممد 

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص41. 
)2( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص42. 
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ومن أمجل عبارات )أنتوين فلوو( التي أفصح عنها بعد إيامنه باخلالق إقراره بأن 
هناك ثالث قوى جبارة كانت تأخذ بيده للوصول إىل احلقيقة يف أثناء رحلته الطويلة، 
وصفها بأهنا: حكيمة، وأخالقية، وفضولية، أما حكيمة: فألنه إذا كان هناك إله يسيطر 
إليه، ونعمل عىل مرضاته،  عىل اإلنسان، ويتحكم يف مصريه، فمن احلمق أال نتعرف 
وأخالقية: ألن احلقيقة هي التي تثري اهتامم اإلنسان، وحتقق له اخللود، وفضولية: ألن 

استكشاف األشياء العظيمة فقط هو الذي يثري العقلية العلمية الفلسفية)1(.

 فهل يعقل املروجون لإلحلاد من أمة العرب، ومن جيري وراءهم عىل غري هدى، 
هذه النتيجة العظيمة التي توصل إليها هذا الفيلسوف الواقعي بعد طول عناء، فاعتنقها 
خرب  وتقبلوا  قبلوا،  لو  عليهم  ماذا  أخرى:  وبعبارة  املستنكرين؟  برصخات  مباٍل  غري 
ِكر؟، الوحي الذي جاء بشرًيا ونذيًرا لكل أمة ليوصلها  السامء املفصل امليرس لكل ُمدَّ
القرآن  هذا  يتدبرون  أفال  مشقة،  أو  عناء  أي  دون  )فلوو(  إليه  توصل  مما  أفضل  إىل 
للوصول  الشاقة  املضنية  الرحلة  فيه من هدى ونور عن هذه  بام  يغنيهم  الذي  العظيم 
واألذواق  التجارب  حتت  عاًما  ثامنني  البقاء  إنسان  لكل  سيضمن  ومن  اإليامن؟  إىل 
واألعاصري الفكرية لكي يصل إىل ما وصل إليه )فلوو( إن كان يملك عقليته وإرصاره 

عىل الوصول إىل احلقيقة؟! 

أما نحن املسلمني فسنبقى نعظم هذا القرآن الذي جاء منسجاًم متكيًفا مع الزمان، 
ثابًتا ثبات الفطرة البرشية يف الوجود، راسًخا رسوخ اجلبال مع تتابع األجيال وتبدل 
األفكار، وأهم من ذلك أنه حارض يف املقدمة يف أي ميدان جدال أو منطق، والرس يف 
ذلك ألنه من عند اهلل، وألنه هيدي للتي هي أقوم يف كل يشء، ووصفه العليم بقوله: 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ( ]اإلرساء: 9[. 

أرأيت - أخي القارئ - أن األمر عندنا نحن املسلمني خمتلف متاًما عام كان عليه 
أهل الكتاب، فبفضل نعمة اإلسالم أصبحنا نعلم علم اليقني ونحن واثقون مطمئنون 
خالق  احلق،  عند  من  املنزل  احلق،  الدين  هو  نعتقده  الذي  الدين  هذا  أن  اهلل  بحمد 

)1( رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص44. 
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النظري والتنظريي  الذي ال تقف جاذبيته عند احلد  إنه دين اإلسالم  كل يشء بحق، 
فحسب، بل تتجىل يف جاذبية من نوع آخر يتلقاها بارتياح أولئك الذين يغوصون يف 
مؤمنني،  إىل  والفلك  والفيزياء  الطب  علامء  يتحول  فعندما  العلمية،  التجارب  عمق 
ا منه ملجرد أن يقرؤوا تفسري  نجد أن كثرًيا منهم فجأة يعتنقون اإلسالم أو يقرتبون جدًّ
يف  إليها  اإلشارة  فيجدون  والتجربة،  بالبحث  إليها  توصلوا  التي  الطبيعية  الظواهر 
املتطرف  العريب األمي )حممد(، وهذا ما نقل )فلوو( من اإلحلاد  به  الذي جاء  القرآن 
إىل أقرب نقطة لإلسالم، ملجرد أنه تأمل وتفكر وتدبر يف املكان والزمان الصحيحني، 
فتوصل إىل تلك الوصفات العالجية النفسية واملنطقية التي ركز عليها القرآن إلنقاذ من 

غرقوا مثله بالضالل: )ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  
گ  گ  ڳ  ( ]يونس: 101[.  

*****

حتذير: اإما الإميان اأو الهلك؟ 

إًذا يا سيدي، عليك بالطريق الرئيس املمهد واملزود )باإلنارة( الربانية الكافية وهو 
 : )الرصاط املستقيم( وال تلتفت إىل أي طريق فرعي ضيق موحش، يقول لك اخلالق 

)چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ   ڑ( ]األنعام: 153[ دع عنك االنشغال باجلدال واملنطق والكالم 
والقيل والقال، استعن باهلل وحده، وانعم بإيامنك وإسالمك هذا، ال تكرتث أو تنزعج 
امللحدين، دعك من هذا  لَدِوّي ضجيج  عند سامعك ملصطلح اإلحلاد، وال تستجب 
وذاك، ارجع إىل نفسك فاألمر ال يكلفك شيًئا »لل: آملً بالل، لم استهم«)1(، تذكر أن 
ال وقت للسفسطة، فاآلجال متيض لنهايتها رساًعا ونحن عنها غافلون، عراك الفالسفة 
ما  إيامين عظيم سّمه  ابتالء  أمام  أنت  شيًئا،  وال جيدي  لألعامر،  الكالم مضيعة  وأهل 

)1( احلديث )38( يف صحيح مسلم عن أيب عمرو وقيل أيب عمرة سفيان بن عبداهلل  قال: قلت: يا رسول 
اهلل قل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحًدا غريك قال: »لل: آملً بالل، لم استهم«.
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وبني  بينك  الذاتية  املبادرة  بزمام  فتأخذ  العميق،  سباتك  من  تستيقظ  أن  املهم  شئت، 
اخلالق، ومتسك بطوق النجاة امليرس لك، فاألمر يعنيك أنت وحدك قبل أن يكون قضية 
فلسفية أو إحلادية مع من حولك، وشأنك أوىل من أن يشغلك عنه شأن اآلخرين الذين 

أشغلتهم شؤوهنم عنك! 

شمر عن ساعد اجلد من هذه اللحظة وأنت ترى املؤمنني سائرين يف ركبهم إىل 
اهلل يف طريق واحد، متزودين بزادهم، مهتمني بشأهنم، التفت إىل شأنك وانُج بنفسك، 
واحذر أن تكون من املتخلفني القلة عن ركب اجلنة من حيث ال تدري، إنك ال تدري 
لعل املوجودين حولك يف الدنيا عىل الرغم من صخبهم اجلديل أحياًنا، قد رتبوا أمرهم، 
واختاروا ألنفسهم الطريق الصحيح للسالمة يف املستقبل، واجتهوا الوجهة اآلمنة التي 
تنظر يف وجه هذا  تزال غافاًل عابًثا  بينام أنت ربام ال  املوت وبعده،  فيها سعادهتم قبل 
وذاك، وتتلقف كل نفثة شك من كل ثعبان ساٍم، متصوًرا أنك معني بالكثري مما أنت 
به من شأهنم، وأخطر ما يف األمر أن يميض عمرك عىل هذه احلالة الهًثا  لست معنيًّا 
وراء رساب الكالم واجلدل العقيم مع غريك، لتجد نفسك أمام اللحظة احلتمية قدًرا، 
التي ينتظرها كل خملوق وهي هناية حياتك يف الدنيا فجأة، ينتهي بك املطاف الوحيد 
قبل االحتياط والتزود ملا بعده، يوم أن ُتسّجى يف قربك وحيًدا بام أنت عليه، وحينها إذا 

ل يكن ثمة إيامن مسبق فلن جتد حالك - عافانا اهلل وإياك - إال كام قال تعاىل: )ڀ  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ( ]احلج: 31[. 

 حتصن بحصن اإليامن اآلمن، واعلم أن اإلحلاد سواء كان بحجمه الطبيعي الذي 
ذكرنا آنًفا، أو حتى بالصورة املضخمة التي يسوقها من يعتقدونه، ليس أمًرا خميًفا كام 
يرتاءى لبعضنا، بل هو ظاهرة ضالل طارئة، وفكر هاميش منبوذ، ال يمكن أن يكون 
احلياة  إىل سعادة  الفانية  احلياة  َكَبَد  عبورك  من  مانًعا  وال  الوجودي،  طريقك  عقبة يف 
من  إنه  الدين،  يف  والزهد  للعقل  الفكري  الشلل  إىل  يؤدي  خميًفا  بعبًعا  وليس  الباقية، 
وفنوهنا،  ورجاهلا  الفلسفة  وأما  الراسخ،  باإليامن  جماهدته  عىل  ُتؤَجر  الذي  االبتالء 
حقيقة  ولنفهم  اإلحلاد،  ظاهرة  عبء  نحملها  أن  دون  الصحيح  إطارها  يف  فلنضعها 
اعلم علم  ثم  ومًها ال حقيقة،  به  فنغرق  ونشارك يف تضخيمه،  نبالغ،  أن  قبل  اإلحلاد 



288

اليقني أنه من أوضح عالمات هذا اإليامن الصادق يف قلبك، هذا اخلوف والقلق الذي 
يغشاك من حني آلخر، مزامًحا مركز اإليامن احلساس يف قلبك، الذي تقابله بفضل اهلل 
عليه،  للثبات  العجيب  وإن هذا اإلرصار  إيامنك،  تطمئن عىل سالمة  باملقاومة، حتى 

حتى لو كفر من يف األرض كلهم مجيًعا، هو حمض الثقة، بل هو حمض اإليامن املنشود.

العقيم، وانتهت  أفنوا أعامرهم باجلدل  قبلنا، ممن  نتعظ بمن كانوا   ال بد من أن 
آجاهلم دونام نتيجة، لقد أخربنا اهلل بأن اإلنسان عىل نفسه بصرية، ولو ألقى معاذيره، 
وأن كل نفس بام كسبت رهينة، كفى اتكااًل عىل اآلخر يف أمر هيمني أنا وهيمك أنت، 
وهو بينك وبني ربك، اطلب من اهلل اهلداية مترضًعا إليه، واسلك مسالكها متوكاًل عليه، 
وبعد ذلك ستكون مؤمنًا بإذن اهلل، متحصنًا من الضاللة باهلدى، ومن الشك باليقني، 

ڤ   )ڤ   املؤمنني:  من  ولغرينا  ولك  يل  املطمئن  الكريم  النداء  هذا  إىل  ولنستمع 
چ   چ    چ   ڃ   ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ    ڦ   ڤ  
چ  ڇ    ڇ  ( ]املائدة: 105[ وليكن شعار الواحد منا دائاًم وأبًدا هو )أنا مؤمن حتت 

أي ظرف(، لنتذكر موقف ذلك العبد الصالح الذي سأل صاحبه مستنكًرا: )ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ(،]الكهف: 37[ فلم ينتظر إجابته ال بالنفي 
وال باإلثبات؛ ألهنا ال تعنيه بقدر ما تعني املؤمن الذي قال جميًبا هو عىل نفسه التي تعنيه 
بالدرجة األوىل: )چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ( ]الكهف: 38[، علينا أن ندرك 
إدراًكا تاًما بأننا يف دار االبتالء وسنسمع من الذين كفروا أًذى كثرًيا، وسنجد من هيول 
ظاهرة اإلحلاد ويعطي عنه أرقاًما ال حقيقة هلا يف عال الواقع، فعلينا أال نلقي هلا بااًل، 
فإذا قيل لنا بأن اإلحلاد قد بلغ من الناس كذا وكذا فليكن جوابنا االفرتايض، هب أن 

مجيع من يف األرض كفروا أو أحلدوا، ثم ماذا! نحن هذا شعارنا: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ(  ]املائدة: 84[.  

*****
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الوح�سة والأمان

من  املخلوق  كلامت صاعقة ترضب شعور  والقلق،  والرعب واخلوف  الوحشة 
الداخل قبل إدراكها بحواسه أو وصول رنني نغمتها املفزع إىل طبلة أذنه، ومن منا ال 
تشكل هذه األشياء الراجفة أولولية عىل رأس قائمة اهتاممته يف حياته كلها؟ لقد جبلت 
مجيع املخلوقات عىل حتري األمن والطمأنينة يف كل يشء، واهلروب من مصادر اخلوف 
اخلطر  من  اخلائف ال هيرب  إن  بل  اآلمنة،  املالذات  والبحث عن  واخلطر،  والوحشة 
احليطة  شدة  من  أصبح  بل  فحسب،  وتصوره  وأدركه  استوعبه  الذي  عنده  املعروف 
يظل  فرتاه  للسالمة،  واحتياًطا  حترًزا  منها  وهيرب  تنتهي،  ال  أخطاًرا  يفرتض  واحلذر 
به  يصل  وقد  به،  يلوذ  آمن  مالذ  بال  وجوده  وحشة  من  الساعة  مدار  عىل  خائًفا  قلًقا 
جمرد  املجنون  يكون  ربام  واجلنون،  العقيل  االنفالت  مرحلة  إىل  املجهول  من  اخلوف 
إنسان طبيعي أطل برأسه من نافذة من نوافذ الوجود الغامضة، فتأمل ما وراءها وما 
وصل إليه خياله، فلم يصحبه بذلك يقني من اإليامن حيميه من هذه املوحشات اجلديدة، 
الناس باجلنون  ويفرسها له، فانفجر صارًخا مهرواًل يمينًا أو شاماًل بحال حكم عليه 
بسببه، وُيعّد اإلنسان بعقله وإدراكه من أشد املخلوقات حرًصا عىل جلب األمن ودرء 
اخلطر منذ أن استخلفه اهلل يف األرض، ومنحه عقاًل مميًزا يفكر به، ويستقرئ املستقبل، 

ويرتب أمور حياته متلمًسا احلال األفضل له، ومع ذلك ال يسلم دائاًم.

 هذه الوحشة الوجودية الكربى ال تقارن باملوحشات املعتادة كاخلوف من املوت 
عنها  نتحدث  التي  الوحشة  إن  ونحوها،  احلوادث  أو  احلريق  أو  الثعبان  أو  السبع  أو 
هنا هي من نوع ُتنيس التفكري يف هذه الوحشات الطبيعية كلها، أشار القرآن إىل صور 
منها يف أكثر من موضع، حيث تذهل كل مرضعة عام أرضعت، وتضع كل ذات محل 
محلها، ومنها يفر املرء من أهله مجيًعا، ويصبح الولدان شيًبا من أهواهلا، وهذه الوحشة 
تأملت  أنك  فلو  بنا،  ترتبص  بصمت  معنا  موجودة  هي  بل  فقط  املستقبل  يف  ليست 
قلياًل وبرتكيز املتمعن مدة دقائق معدودة يف )ذاتك( فقط وما حولك من املوجودات، 
ا بل أغرب  ماهيتها وطبيعتها وأصلها، ستدرك أنك تعيش يف عال الغرائب املوحش جدًّ
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الغرائب كلها، وستصل إىل حالة وحشة وجودية ال قاع هلا وال حدود، إذا ما أطلقت 
العنان خليالك يسبح يف الوجود بال عقيدة تضبطه، وال إيامن باخلالق القادر تلوذ به من 
ذلك كله وأنت واثق بأنه هو وحده القادر عىل محايتك منها ومن كل وحشة وكرب يف 

ظلامت الرب والبحر الغامضة املشار إليها يف قوله تعاىل: )ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ( ]األنعام: 63- 64[. 

ابتداًء من حقيقة وجودك  الوحشة الكربى  الغريب، تالزمك  الوجود   ويف هذا 
وحقيقتهام  واملكان  بالزمان  مروًرا  الدنيا،  بعد  ما  ومآالت  هنايتك،  بحتمية  وانتهاًء 
املرعبة، ستجد نفسك معلًقا يف عال متأرجح ال قرار له وال استقرار، تأمل يف وجودك 
هبذه  أنت  ول  هي؟  أو  هو  تكن  ول  أنت؟،  أنت  ول  أنت؟  أأنت  وصورتك،  وذاتك 
قرر،  الذي  من  أيًضا؟  أخرى  وبصورة  غريك  يكن  َل  وِل  واللون،  والشكل  الصورة 
واختار تصميم جسمك هبذا الشكل؟ كيف حتددت مناطق الشعر باجلسم بخط قلم؟! 
شعر الرمش! شعر اجلفن! شعر الرأس! شعر الوجه! إهنا مرسومة بأدق احلدود وأصح 
األماكن! الرأس يف أعىل منطقة من اجلسم إلبعاده عن صدمات األرض وأخطارها، 
واخلصية يف أكثر األماكن أماًنا وسرًتا؛ ألهنا عورة! والثدي حممي بني اليدين من األمام 
حتت مراقبة العني مبارشة! إنك متيش عىل رجلني، وليس عىل أربع وال تزحف؟ قرار 
من هذا؟ تصميم من هذا؟ تنفيذ من هذا؟ وإذا كان هذا يف جسمك املحدود فكيف 

بشأن العال من حولك ومن ورائه هذا الكون الفسيح كله؟

 أال يستوقفك - يا ابن آدم - أنك قد جئت إىل هذا الوجود، هكذا من حيث ال 
ا أن  تعرف وال خيار وال اختيار لك يف خلقك، ثم وجدت نفسك هكذا، فعرفت فطريًّ
هذا الذي حيويك، وحييط بك هو الكون، فأصبح يف عرفك كوًنا، وحتسست الوجود 
من حولك فأصبح يف خيالك وجوًدا، وقرصت عن معرفة ما وراءه فأسميته عدًما، وقد 
يكون كذلك وقد ال يكون، وختيلت أنك قد أحطت بتصوراتك وخياالتك وما بعد 
خياالتك بالوجود كله، فأصبحت تتخيل وترسم وتقرر وتوجد وتعدم وتنفي وتثبت 
وال  تراه  ال  لفريوس  بل  ال  هتامجك،  لبعوضة  حالًّ  جتد  ل  وأنت  هذا  كل  هواك!  عىل 
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باملجهر العادي؛ فتك ببني اإلنسان دونام محاية مطلقة منه، أيكون هذا كله من فراغ؟ 
أحيدث هذا كله بال شأن عظيم يقف خلفه؟! حًقا إن اإلنسان ظلوم جهول، فال الوجود 
الفسيح حمدود بحدود ما يتخيله هذا اإلنسان الضعيف بخياله الضيق، فضاًل عىل ما 
ا، وال الوجود مقصور عىل وجودنا بام نعلمه وما ال نعلمه؛  يدركه من إدراك حمدود جدًّ
ألن الذي أوجد هذا الوجود الذي ال نحيط به، لن يستعيص عليه أبًدا أن يوجد وجوًدا 

آخر بل )وجودات( أخر)1(! أليس هو الذي عىل كل يشء قدير! 

*****

هل نحن اأمام وجود اأم وجودات؟!

يا ترى! هل حدود الوجود احلقيقية - إن كان له حدود - هي تلك املرسومة يف 
خيايل وخيالك؟ قطًعا ال! إذ يستحيل أن تضع حدوًدا لوجود يستحيل أن تستوعبه، 
وهل هو وجود واحد هذا الذي نحن فيه، أم أن هناك )وجودات( ال نعلمها بعده، أال 
يمكن أن يكون هناك كون آخر وبصورة، بل بصور أخرى؟ وبقوانني أخرى، وِلَ ال 
تكون أكوان وأكوان؟ وِلَ يكون عددها حمدوًدا؟ لقد قدرنا عدد املجرات يف وجودنا 
هذا بام يزيد عىل مئة مليار جمرة! ما الذي يمنع أن يكون هناك مئة مليار وجود – فرًضا - 
ويف كل وجود مثل ما يف وجودنا أو أكثر من املخلوقات؟ وهل هناك يشء جيمع بني هذه 
األكوان لتصبح يف وحدة ما تشبه مجع الكون املعروف للموجودات واألجرام؟ وهل 
هلذه الوحدة من حد أو عدد؟ ال يملك عقل خملوق مهام بلغ علمه وذكاؤه أن حيسم أمًرا 
كهذا فائق التصور، والفرق بني املؤمن السعيد بإيامنه باخلالق، وامللحد الشقي بإنكاره 
له، هو أن األول يعلم حافة مساحة اإلدراك البرشي، ويقف عند حد معني لكل يشء 
يتصوره أو ال يتصوره مهام كرب، ويسلم الباقي هلل اخلالق بال حدود وال قيود، ليقينه بأن 
كل كبري يف هذا الوجود هناك ما هو أكرب منه حتى يصل إىل اخلالق األكرب الذي ال أكرب 

)1( ظهرت فكرة )األكوان املتعددة( كقصة خيال علمي عام 1973م وهي باختصار تنظر إىل الزمن كأنه هنر 
مستمر يف جريانه وحيمل فقاقيع هوائية متعددة كل فقاعة متثل كوًنا منفصاًل ظهر من العدم عىل هيئة نقطة 

من الطاقة: )رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص96(. 
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منه، اخلالق لكل يشء، فهو هبذا التصور املنسجم مع الوجود والفطرية سيصبح ويميس 
عىل بصرية يف الوجود ال يضل وال يشقى، أما امللحد فيضطرب دائاًم لرتنحه عىل حافة 
هاوية املعرفة البرشية الومهية التي ال يملك إدراكها، وال يطمئن ملا وراءها وال بدايتها 

وال هنايتها، فهو تائه يف املعيشة الضنك وحياة الشقاء واليأس من املجهول.

 لنرتك افرتاض الوجودات الالهنائية، ولنرجع إىل تأمل وجودنا املألوف، ولننطلق 
من عاملنا األريض املعروف، الذي منه فقط نستطيع معرفة ما حولنا بالنسبة إىل كوكبنا 
ولو  لتكرارها،  ألفناها  التي  غرائبه  بعض  يف  يوًما  فكرنا  فهل  ووجوًدا،  ومكاًنا  زماًنا 
فكرنا فيها الكتشفنا أننا أمام أمور تستوجب التوقف والتأمل، ال بد أن تكون سمعت 
نحو  الصغرى  الكتل  جتذب  التي  الغامضة  القوة  تلك  وهي  مثاًل،  وقوانينها  باجلاذبية 
الكربى، إهنا ناموس من نواميس هذا الوجود العجيب، هكذا اقتضت إرادة اخلالق، 
ولو أرادها غري ذلك، لكانت غري ذلك، أليس الذي جعل األشياء الصغرية تنجذب 
للداخل نحو مركز األكرب منها، قادًرا عىل أن خيلقها تصعد للخارج نحو حافة األصغر 

مثاًل؟ بىل، واهلل إنه عىل كل يشء قدير.

 تأمل أيًضا ميزان الطبيعة واالعتدال يف حياتك وبالنسبة إىل من حولك، ترى أن 
وضعك الطبيعي هو أن تعيش عىل هذا املاء، وتتنفس هذا األكسجني، وتتحرك بحرية 
يف هذا الفراغ حتت ضغط جوي حمدد، وتتغذى عىل ما تشتهيه النفس من طاقة وغذاء 
أي  فَتعّد  الطبيعية،  احلياة  معيار  هذا  يكون  أنت  ميزانك  ففي  معني،  حرارة  معدل  يف 
اختالف أو تبدل عن هذه البيئة جحياًم، وهو يف احلقيقة قد يكون جحياًم بالنسبة إليك 
وفق معايريك، ولكنه خللق آخر ال تعلمه أنت وال أنا وال غرينا من اخللق، لربام أصبح 
جحيمك هذا نعياًم هلا، ونعيمك هذا جحياًم هلا، أال ترى نوًعا من السمك، يعيش يف 
قاع املحيطات بضغط يعادل آالف أضعاف الضغط الذي تعيش فيه أنت، ولو خرجت 
للسطح ملاتت من اختالف البيئة واضطراب الضغط، كام متوت أنت لو نزلت إىل أعامق 

البحار دون محاية تقنية؟! 

ولك أن تطبق هذه القاعدة املنطقية املطردة عىل حاالت الكواكب وحتى النجوم، 
اجلنة والنار وحًيا من عند اهلل فقط، وتسمع  أخبار عن  أن يصلك  أنه ال غرابة  لتعلم 
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أن  ا  جدًّ املنطقي  من  كان  وهلذا  الدنيا،  يف  الوجود  وقوانني  يتطابق  ال  بام  وصفهام  عن 
واأللوان  واألشكال  األوضاع  عن  يعرب  وثائقي!(  )فيلم  إرفاق  دون  خربمها  يصلك 
هناك، وكيف يكون ذلك كذلك ومها ال خيضعان لقوانني الدنيا كلها ونواميسها، وإنام 
جاءتك صفات النعيم املقيم املطلق باجلنة، والعذاب األليم يف النار عىل وجه التقريب 
للتصور البرشي يف الدنيا، وترك ذلك لظرفه احلقيقي الذي سيواجهه كل إنسان حتى 
لكن  مطلًقا،  خملوق  يدركه  وال  يعلمه  ال  الذي  توقيته  تعلم  ولن  أنت،  تتصوره  ل  لو 
لكي تريح نفسك، وتطمئن وتنعم باليقني سلم هذا األمر للخالق، واستسلم له مؤمنًا، 
وصدق املرسلني بالوحي، ويكفيك أماًنا أنك تؤمن بالرب ذي الصفات التي ال يعجزه 

معها يشء يف الدنيا وال يف اآلخرة.

عال  يف  غريب  فعاًل  أنك  أدركت  الذايت،  التأمل  هذا  يف  تعمقت  كلام  وهكذا   
الغرائب املوحشة إذا ما حرم اإلنسان نفسه مطمئنات الوحي، وبالسم النبوة احلاضنة 
للنفوس الشاردة واملهدئة لألرواح اخلائفة، وفق إرادة خالقها الذي بيده وحده أقدار 
الوحشة واألمان منها، فيميض حياته يف الدنيا متنقاًل بني الوحشة واألمان، بني الرساء 
والرضاء، فيتحقق له احلد األدنى من األمن النسبي، لكنه يتطلع إىل هناية آمنة يستقر هبا 
األمر، غري هذا املستقر املتقلب يف احلياة الدنيا، أي ال بد من آخرة وحياة أخرى، وجولة 
أكرب وأعظم للخلق بعد هذه الدنيا، وال بد من حساب وعقاب إلضفاء توازن عدل بني 
سلبيات احلياة الفانية وإجيابياهتا، وهناك فقط تكون الطمأنينة واألمان الكامل، حيث 

جنات اخللد، أو يكون اخلوف والعذاب، حيث نار السموم، للمعاند املتكرب.

*****

 املعلوم مرغوب واملجهول مرعوب 

يا أسفى عىل وقت وعمر يضيعه املجادل بغري علم، وهو حياول عبًثا معرفة عوال 
الغيب التي ل خيلق أصاًل ملعرفتها دون استئناس بالوحي! والنتيجة حمسومة مسبًقا بأنه 
لن يعلم من غيب الوجود املايض قبل وجود اإلنسان، وال املستقبيل بعده شيًئا، ولن 
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أو  حيسها  أو  يدركها  شهادة  كله  ليس  احلارض  حتى  بل  شيًئا،  اآلخرة  غيب  من  يعلم 
يعقلها، فهناك الكثري من عال الغيب الذي ال سبيل لوصول اإلنسان إليه، ليس لإلنسان 
من ذلك كله إال ما أخربه عنه الوحي، ليعلم إن كنت تريد أن يعلم بصدق، أنه ال خيار 
له إال بتصديق خرب الوحي كي ينجو من أهوال مستقبل ال يملك فيه شيًئا، وإال عرض 
ا ال يمكن استدراكها، عندما ُيسدل الستار عىل مرسح  نفسه ملغامرة وجودية خطرية جدًّ
حياة كانت الفرصة الوحيدة لإلنسان أن يتزود منها ملا بعدها، هكذا كان أمر اهلل وإرادته 

يف ابتالء عباده. 

لن يتحقق األمن النفيس والتوازن الفكري واالرتياح التعبدي يف الدنيا وما بعدها 
دون  من  أنه  وهي  املعاندين  بعض  فيها  جادل  وإن  الكربى،  احلقيقة  هبذه  باإليامن  إال 
نور الوحي لن يصل املرء إىل يشء يزيل عنه رعب املجهول، ويفرس له هذا الغموض 
الوجودي، ويكرس حاجب الرسية عن الغيب مهام أشغل نفسه بأمر الوجود والعدم؛ 

ڭ   )ڭ   تعاىل:  اهلل  قال  ووجوًدا،  وقدًرا  حجاًم  منه  أكرب  كله  الكون  ألن 
هذا   ]57 ]غافر:  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ(  ڭ  ۇ    ۇ   
الوجود املجهول املكفهر املوحش متاًما يصبح معلوًما آمنًا مطمئنًا مبرًشا واعًدا بفضل 
من أنزل عىل قلوبنا نور اإليامن، ووعدنا بكشف كل رس أو غموض واجهنا يف حياتنا 
الدنيا، ويف املقابل يصبح هذا الوجود ظلامٍت ورعًبا ووحشة ليس بعدها وحشة عىل 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ      ( تعاىل:  قال  ومكابرته،  عناده  يف  عربة  وال  اإليامن،  فقد  من 
ھ        ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ          ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  

ھ  ھ  ھ  ے          ے  ( ]األنعام: 122[. 

 إن أخطر ما يف هذا األمر أنه ال فرصة بعد هذه الفرصة مطلًقا، وأن الوجود كله 
ملك اهلل املهيمن عىل كل يشء، فالوجود مغلق علينا ونحن جزء من هيمنة اخلالق عليه، 
فإما أن تسلك طريق النجاة، فتنجو منه إليه سبحانه، أو ستحيط بك العواقب بغض 
إليه، فاخرت لنفسك ما تشاء ما دمت يف  النظر عام تعتقده هبا، فتهلك وال مفر منه إال 
الفسحة، الطريق أمامك ممهد، جتول يف بستان الفكر، واقطف من أزهاره، وال تكرتث 
بأشواكه، فلن يعرتضك أحد يف هذا الطريق، تتبع أقوال من سبقوك ومن عارصوك، 
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وحتى من سيخلفونك يف املستقبل، لن حيجر أحد عىل فكرك، ولن يمنعك من التأمل 
والتدبر، ولكن اعلم أنه من دون نور الوحي ال بد لك من أن تصطدم باحلقيقة الكربى 
كام حدث مع كل من كانوا قبلك، وهي أنك أنت اإلنسان عاجز قارص أمام جبار الكون 
وخالق الوجود، بعيًدا عن كل مكابرة املكابرة، أنت فقري، أنت متوت، أنت ضعيف، 
فلو أن شوكة صغرية نفذت بني حلمك وظفرك ملألت الدنيا رصاًخا للتخلص منها ومن 
آالمها، ولنسيت كل جدال وحوار عىل الوجود والقترص جل مهك عىل استخرج تلك 
الشوكة فحسب، فأنى لك أن تسري وحدك يف طريقك الوجود الطويل بني ظلامت الدنيا 

الفكرية بال هدايٍة وإيامٍن من خالقها.

 إن حظنا وحظك من هذا الوجود جمرد فرصة خاطفة كلمح بالبرص، ما دمت متلك 
ا يف مججمتك، وقلًبا ينبض بالدم متدفًقا يف جسم تنتظره الدود اليوم أو غًدا  عقاًل طريًّ
ال مفر وال حميص عن ذلك، نذكرك بفرصة قصرية طاملا ذكرك هبا املذكرون، تتذكرها 
اآلن وأنت تقرأ هذه السطور، فاستثمرها برتتيب أوضاعك املستقبلية الكربى فيام بعد، 
فإنه من احلمق أن متوت دون أن تستأنس برعاية الباقي لك من قدرك الوجودي هناك 
املكابر،  الكافر  التي حيياها  بعد موتك، وأي وحشة وخسارة تلك احلياة  لتنعم بذلك 
الذي يميض عمره القصري معتقًدا أن هنايته باملوت؟ وقد جاءته النذر ترتى، حتى إذا 
ما واجه احلقيقة الكربى بعد املوت اضطرب واهنار ومتنى حيث ال ينفعه الندم، عليه 
اهلل  من  املبارش  الرصيح  التحذير  هذا  متعمًدا  جتاهل  الذي  فهو  نفسه،  سوى  يلوم  أال 

القدير علينا: )گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں ڻ( ]النبأ: 40[. 

 كل صور اخلوف، وأصناف الرعب والوحشة سوف تتكدس حولك يف الدنيا 
وأنت يف طريقك القصري ملا بعد املوت إذا ما فقدت أمان اإليامن باخلالق وطمأنينة العلم 
بربوبيته وألوهيته، وأنه وحده الذي قدر كل يشء، والذي أوجدك من العدم هو وحده 
الذي سريسم لك طريق األمان والنجاة يف مستقبلك، وكام آمنت بوجودك هذا وأنت 
ل تصنعه، فالواجب أن تسلك طريق النجاة الذي رسمه لك من صنعه وهو يعلم ما 
أقل من ذلك  إنك تسوحش، وختاف مما هو  بيده،  الذي  املستقبيل  تعلم من حالك  ال 
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كالسباع واألمراض واحلرائق والرباكني والزالزل والفيضانات واحلروب، بل وحتى 
من احلرشات، فأنت يف حاجة دائاًم إىل جرعة أمان خاصة يف الدنيا، تكفيك هم الرعب 
قل أو كثر، فآمن باهلل! ويلك آمن إن وعد اهلل حق، وتوكل عليه وسلمه األمر، وخذ 
بالطمأنينة  العني هانئها، مستمتًعا  قرير  تتجاوز اخلطر، وتنام  املمكنة، وبذلك  بأسبابه 
األبدية باإليامن باخلالق يف هذه احلياة غري مكرتث بقرصها أو طوهلا، منتظًرا للقاء اهلل 

بحياة سعيدة أبدية، افعل ذلك اآلن؛ كي حتيا مبتساًم، ومتوت مبتساًم: )ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ( ]احلجر: 99[ هذه ورب السامء هي الراحة األبدية املنشودة، وهبذا اليقني 
ستنظر إىل املوت عىل أنه جمرد نقلة مؤقتة من حال إىل حال أفضل منها، وأنه حمطة توقف 
عابرة عىل طريق سعادة طويل، وليس هو النهاية األبدية كام يعتقد ذلك الدهريون، بل 

هو للمؤمن نقطة حتول ونقلة نوعية إىل الراحة، ال جمرد حزن عىل فراق أبدي.

 الرعب يف هذا الوجود ال يقترص عىل األخطار الطبيعية يف الدنيا، فهناك وحشة 
اآلخرة  وبعال  كله  بالوجود  تتعلق  وحشة  هناك  الظاهرة،  الدنيا  موحشات  من  أكرب 
ماٍض  بني  الزمانية،  األوساط  وحشة  وهناك  فقط،  باإليامن  إال  له  عالج  وال  أيًضا، 
مرعب، تداويه باحلرسة والذكريات، وحارٍض متوجس، ال تدري ماذا حيدث لك فيه، 
ومستقبل مروع، ال تدري أين تؤول بك مآالته، ليس فقط يف حياتك بل أهم من ذلك 
بعد مماتك، وهناك وحشة األوساط املكانية وعن حتديد موقعك يف الوجود، وأين املفر 
من هذه املوحشات الكربى إىل الطمأنينة إذا ل يكن الوحي دلياًل ومنقًذا ومبرًشا ونذيًرا 

ورساًجا منرًيا.

إذا ل نتدثر بالوحي، ونتزمل، ونلوذ به، ونلجأ إىل خالق كل يشء سبحانه، فستبقى 
هذه الوحشات املرعبة، وحشة الزمان، ووحشة املكان، ووحشة الوجود واملوت وما 
بعده، كابوًسا مروًعا يف الدنيا يطاردنا وذرياتنا من بعدنا كام طارد آباءنا من قبلنا، كلام 
ا؟ وأين املفر من  تذكرنا أنفسنا وتصورنا مقامها يف الوجود، فإىل أين نحن ذاهبون حقًّ

ذلك؟ إن ل يكن: )ۉ  ۉ  ې   ې  (   ]القيامة: 12[.

*****
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وح�سات خميفة!

ألننا ال نملك من أدوات السالمة والنجاة من األخطار إال ما يزودنا به الصانع 
للوجود واألخطار، فمن الطبيعي أن نعيش هذا الرعب عندما نفقد االتصال به، تأمل 
أرسار حياتك وغموضها، واسأل نفسك: هل أنت يف مأمن مما فيها؟ وأنت ال متلك 
لنفسك حتديد زماهنا وال مكاهنا وال حياهتا وال موهتا وال وجودها، كل ما يف األمر أنك 
وجدت نفسك حيًّا دون خيار أو اختيار، تؤمن إيامًنا قطعيًّا أن كل ذلك بيد قوة عظيمة 
ال قدرة لك عليها إطالًقا! أال تدرك وأنت حتيا وتسعى يف األرض، أنك عندما تبتعد 
عن ضامن أمان الوحي، ستجد نفسك متخبًطا يف فوىض ظلامت تأويل مفهوم الزمان 
واملكان والوجود بال نتيجة، وستنقلب هذه املفاهيم إىل وحشات مهلكة )وحشة الزمان 
خدعة  عليك  ستنطيل  الوحي  نور  دون  من  وأنه  الوجود(،  ووحشة  املكان  ووحشة 
املكان اآلمن وأنت يف حقيقة أمرك بال مكان، ووهم الزمان اآلمن وأنت يف الدنيا تعيش 
حلظات مؤقتة من األنس والصحة والطمأنينة املؤقتة مع أهل ومال وولد، سيتبعها بال 
شك موت حمتوم وفقدان وحزن أنت اآلن عىل يقني منه، لكنك ل تستحرض حلظته قبل 
وقوعها، فكل ضاحٍك منا اليوم إما باكًيا عىل حبيبه، أو سيبكيه حبيبه، من والد ووالدة، 
وأخ وأخت، وزوجه وذرية وأقارب وأصدقاء، ارسح وامرح والُه وجدف ما استطعت 
بني اجلد واهلزل يف حياتك الدنيا، فأنت غًدا إما معزًيا أو ُمعزى به، أو معزى عنه! فكل 

نفس ذائقة املوت.

اخللق،  من  حي  كل  منه  يفر  الذي  )املرعب(  املوت  مع  مؤكد  موعد  عىل  نحن 
املوت عىل وجودك وزمانك  اإلطالق، سيرضب  واحد عىل  منه خملوق  يفلت  ل  بينام 
ومكانك لينقلك إىل عال آخر، إنه املوت الذي رغمت له أنوف املؤمنني والكافرين عىل 
حد سواء، إنه القدر املحتوم، سواء جاء فجأة أو سبقه مرض أو شيخوخة أو حادث: 
وكفى،  املوت  إنه   ]78 ]النساء:   ) ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   )ۈ   
حلظة االختفاء التام من الوجود املألوف، وإغالق ملف االبتالءات الدنيوية وسجالهتا 

وانتظار النتيجة وتسّلم اجلزاء يف اآلخرة. 



300

 هذا اإلمجاع عىل تصديق الناس باملوت عىل أنه هناية عال الدنيا القصرية، يذكرنا 
الباقية، مقارنة بشقاء من ال  بنعمة اإليامن وسعادة املؤمنني، اآلملني يف احلياة الطويلة 
يؤمن باحلياة بعد املوت، ولوال ناموس عامرة األرض ملا وجد يف الدنيا يشء ذو بال، 
احلياة  هذه  أرخص  ما  ا  حقًّ أبدية،  حياة  ليحيا  مماته  بعد  املؤمن  مصري  يؤمن  ما  سوى 
ملاا  سهى  ما  بعوضة  للاا  الل  علإ  لعإل  كافً  »لو   : النبي  قال  كام  إهنا  الفانية! 
ا رشبة ماو«)1(، فمتى يدرك اإلنسان أهنا جمرد طيف زائل، وغاممة منقشعة، ورساب  كافرت
إيامن  صدق  من  بعدها  الباقية  للحياة  ندخره  ما  هو  فيها،  ما  وأهم  أعظم  وأن  عابر، 
ا متاع الغرور، ولقد أخربنا القرآن عنها، ووصفها أبلغ وصف،  وعمل صالح، إهنا حقًّ

ڄ       ڄ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ   )ٹ   تعاىل:  قال 
ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک( ]احلديد: 20[.
*****

اأوًل: وح�سة الزمان 

يقول الفليسلوف األملاين )إيموائيل كانت(: »إن عال الزمان واملكان الذي ينطبق 
عليه العلم ليس هو )احلقيقة( الواقعية بل هو )عال الظاهر(«)2(، واملقصود بذلك أننا 
نتعامل مع زمان ومهي خيتلف عن حقيقة الزمان الفعيل، وهناك نتيجة عجيبة توصل 
يف  متغري  مقدار  الزمان  مقدار  أن  وهي  للزمان،  عميقة  دراسة  بعد  )أينشتاين(  إليها 
الكون، وأنه ال يوجد زمان واحد للكون كله ممتد من مبتدأ الوجود إىل اآلن وإنام يوجد 
عديد من )األزمان( وكلها مقادير متغرية ال يمكن نسبتها إىل بعضها إال بالرجوع إىل 
)الضوء( الكونية  املواصالت  أرسع  ألن  مستحيل  وهذا  ببعضها،  وعالقتها  أنظمتها 

ْفَ ا َلْعِإُل ِعلَْإ اللهَِّ  ًِ الإُّ )1( احلديث رواه الرتمذي )856( عن سهل بن سعد  أن النبي  قال: »َلْو َكاَف
َبَة َماٍو«. ا ِملَْاا رَشْ َللَاَا َبُعوَضٍة َما َسَهى َكافِرت

)2( الدين والعقل احلديث ولرت ستيس ترمجة إمام إمام )مرجع سابق( ص255. 
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قطر  عن  واحلديث  ذلك  يتحقق  وكيف  أطرافه)2(،  بني  تواقًتا  حيقق  أن  يستطيع  ال   )1(

للكون ال يقل طوله عن 16 مليار سنة ضوئية! قد تكون هذه احلقيقة صادمة نوًعا ما 
لإلنسان الغافل والغارق يف )روتني( يومه وليلته املتكرر بعفوية، ولكن تعاَل نجرب 
مًعا الدخول يف بعض التفاصيل الزمانية لنرى مدى مصداقية العبارة التي صدرت من 
الفيلسوف )كانت( الذي يوصف بأنه )شيخ الفالسفة(، ولنبدأ من أول درجات السلم 
املعريف، أليس الزمان عرًفا نسبيًّا تعارف عليه الناس، فأصبح زماًنا! أنت تسمع وتردد 
لفظ الزمان، فمن أخربك به؟ هل تذكر أول حلظة يف حياتك تسّلمت مصطلح الزمان 
صوًتا يطرق أسامعك، ففهمته واستوعبته؟ وما تصوراتك عنه بعد أن نضج عقلك، 
وما هو الزمان أصاًل؟ وهل للزمان وجود موضوعي؟ ومتى نطق اإلنسان لفظ الزمان 

واستوعبه؟ وهل نحن أمام زمان واحد أم أزمنة ال هنائية؟ 

ال  املعروف  الزمان  أن  إىل  لتوصلنا  الغريبة!  ومدلوالته  املصطلح  هذا  تأملنا  لو 
معنى له إال باحلركة! وأن للزمان ثالثة أبعاد رئيسة، هي املايض واحلارض واملستقبل، 
وهذا ليس غريًبا وال جديًدا عىل مسامعك، بل الغريب هو أن الزمان املايض ليس له 
وجود اآلن؛ ألنه قد انتهى، واملستقبل القادم ليس له وجود؛ ألنه ل يأِت بعد، واحلارض 
حلظة زمنية متناهية يف الصغر هاربة من احلارض، ومع ذلك فهي أيًضا منقسمة بني املايض 
املفقود واملستقبل املوعود، حلظات احلارض ال تكاد متيزها أو تشري إليها، ختيل معي أي 
حلظة من هذه اللحظات، ولنقِسها زمانيًّا بأصغر وحدات قياس الزمن املتعارف عليها 
هل  صغرية،  وحدات  من  جتزأته  يمكن  ما  أقىص  إىل  الثانية  ولنجزئ  )الثانية(،  وهي 
أدركت معي أنك ستصل إىل أجزاء زمانية غري حمدودة قد يتجاوز عددها )الرتيلونات( 
ا عىل  عىل أقل تقدير يمكن تصوره، ولو رتبت هذه األجزاء الالحمدودة من الثانية صفًّ
خط الزمان، فإنك ستقول بال أدنى تردد: إن اجلزء األوسط منها هو الذي يمثل اللحظة 
احلارضة من الزمن وإن تريلونات األجزاء من الثانية قبل الوسط حمسوبة من املايض، 
فهي من املايض الذاهب أصاًل بال رجعة، وتريلونات األجزاء التي بعده حمسوبة هي 

)1( تقدر رسعة الضوء بام يقارب 300٫000 كم يف الثانية.
)2( أينشتاين والنسبية مصطفى حممود األعامل الكاملة للدكتور مصطفى حممود دار أخبار اليوم قطاع الثقافة 

ص47. 
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األخرى عىل املستقبل املنتظر فلم تعد حارًضا أيًضا، وال يتوقف األمر عند هذا احلد، 
بل حتى ما يمكن أن تسميه وسط األجزاء هذه كلها بعد تقسيهام، يمكن تقسيمه أيًضا، 
أمام جزأين: ماٍض  نفسك  املطاف! ويف كل مرة جتد  آخر  النظرية يف  الناحية  ولو من 
السلسلة عند حد  ا، ال تتوقف هذه  ا جدًّ ومستقبل ونقطة حارض فرضية لقرصها جدًّ

معني، إىل أن تصل إىل فرضية الالوجود للحارض أيًضا، فأين ذهب الزمان كله؟! 

تتأمل بعمق حقيقة  هذه ليست هرطقة وال جدلية عقيمة، هذه هي احلقيقة عندما 
الزمن املوحش حولك معتمًدا عىل ذاتك الضعيفة، وغفلتك عن هذه التفاصيل ال ينفي 
وجودها كام اتفقنا بأنك لست مرجًعا معرفيًّا إلثبات املجهول أو نفيه، والنتيجة هي أن 
الزمن من الناحية املوضوعية غري ممكن اإلشارة إليه إال نسبيًّا وعرفيًّا، وإنام وجوده احلقيقي 
العميق من منطوق  املغزى  له فقط، وهنا يتضح  بداية وال هناية  الذي ال  يف عال )األبد( 
الوحي الذي يصف الدنيا بزماهنا الزائل بأهنا لعب وهلو، وأهنا متاع الغرور، وأن اآلخرة 

ٻ   ٻ   )ٱ   تعاىل:  قال  يعلمون،  كانوا  لو  )احلياة(  احليوان  هي  الزمنية  أبديتها  يف 
ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ( ]العنكبوت: 64[.

أما البحث يف الزمن األول - أي زمن ما قبل اخللق - فال معنى له منطقيًّا، ليس 
مع  ألنه  أيًضا  ولكن  حينذاك،  بعد  يوجد  ل  الذي  الوجود  من  جزء  الزمن  ألن  فقط 
العدم ال توجد حركة مما يستحيل وجود زمن مع عدمها! وهنا نواجه مشكلة وصف 
حال ما قبل الزمن وما بعد الزمن، وحلها يكمن يف رضورة التفريق بني )األزل( وهو 
الزمن، ومها معياران زمانيان خاصان ال مايض  بعد  ما  الزمن، و)األبد( وهو  قبل  ما 
وال مستقبل هلام، وال ينقسامن إىل أجزاء، لكنها يشكالن مع زمننا املعروف )السلسلة 
الرسمدية( التي هي االمتداد املفرتض بني األزل واألبد مروًرا بالزمن العريف، واألزل 
واألبد ال يمكن قياسهام لعدم وجود بداية أو هناية هلام، حيث إن إضافة السنني إىل األزل 
ال توصل إىل األبد مطلًقا؛ الختالف وحدات القياس بينها، وعليه فإن الرسمدية عال 
أعظم من أن يستوعبها الزمن املعروف عند اإلنسان، وخارج مدارك البرش، وكل ذلك 
من خلق اهلل العظيم عظمة فوق ذلك، وقد أشار القرآن إىل األزلية واألبدية يف وصف 
اهلل تعاىل بأنه: )ۈئ  ۈئ  ېئ( ]احلديد: 3[ استمتع بجامل فهم هذه اآلية العظيمة عىل 
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ضوء سعة األفق بعيًدا عن مفاهيم الزمن الدنيوي املعروف؛ لتدرك النعيم الذي قدمه 
لنا الوحي من اهلل تعاىل.

 يقول الفيسلوف الروماين )بويثوس()1( مفرًقا بني ما وصفها بحياة اهلل )الرسمدية(، 
وما يدوم إىل األبد: »ليست احلياة الرسمدية بعدد السنوات األكثر، ولكنها يشء جيعل 
فكرة السنة بكاملها وأي مقياس آخر من مقاييس الزمن فكرة باطلة ال معنى هلا، وأن 
القرآن  أما  واحدة«)2(،  مرة  ا  تامًّ كاماًل  امتالًكا  تنتهي  ال  التي  احلياة  امتالك  هو  األزل 
الكريم فقد حسمها يف ثالث كلامت هي: )ڄ  ڄ  ڃ( ]النمل: 91[ وملا تطرق )ابن 
سينا( للقدم، وحاول تفسريه، بأن جلأ إىل تقسيم القديم إىل قسمني، قديم بالقياس، وهو 
بالقياس، والثاين  يشء زمانه يف املايض أكثر من زمان يشء آخر جاء بعده، فهو قديم 
، والسؤال الذي  القدم املطلق، وهو الذي ليس له مبتدأ وال منتهى زماين، وهو اهلل 
يطرح نفسه بقوة هو: ما مدى حاجة )ابن سينا( إىل هذا التكلف، وهو الذي يقرأ كام 
قرأ غريه من املسلمني هذه اآلية الكريمة التي جعلت الزمان بجميع صوره واملكان أينام 
ا أمام عظمة خالقها القائل:  كان والوجود أينام كان موجوًدا، كلها أقزام متصاغرة جدًّ
)ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( ]احلديد: 3[ خاصة أن هذه اآلية ال 
يمكن أن ختضع ملقاييس الزمان الدنيوي النسبي املرتبط باحلركة، التي يستحيل تطبيقها 
عىل األزل واألبد املشمولني يف اآلية، ومسألة القدم واحلدوث غري قادحة يف اإليامن؛ 

ألن جمرد اإليامن بحدوث العال يعني اإليامن بوجود من أوجده)3(.

 قد ال حيتاج األمر إىل مزيد من التفصيل يف تعقيدات فلسفية ومنطقية أكثر وأعمق 
الربيء  العريف  الزمان  مع  التعامل  يف  الذهنية  الراحة  نجد  لربام  الزمن،  عن  ذلك  من 
املعروف لدينا نحن سكان سطح األرض دون أن نرتفع عنه للفضاء أو ننخفض حتته يف 
القبور، فيضيع منا زماننا، وال نحتاج إىل تفاصيله املوحشة، ولسنا بصدد إنكار الزمن 
التي  الشكلية  مفاهيمه  عىل  مستقرة  واحلياة  والعدم،  الوجود  إليه  يستند  الذي  العريف 

)1( آنيسيوس بويثوس Boethos )480-524م( فيلسوف روماين نبيل اشتهر بفن النحت وكان مقرًبا من ملك 
.)Enciclopedia( :إيطاليا مدة طويلة انتهت بإعدامه باخليانة دون حماكمة

)2(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص82. 
)3(  قصة اإليامن بني الفلسفة والعلم والقرآن، اجلرس، )مرجع سابق(،  ص64، 83، 107. 
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أقرهتا األديان الساموية أيًضا، مع عدم اخللط بينه وبني األزل واألبد لعدم خضوعهام 
ملعايريه، لكن األمر جمرد تفكيك للزمن ليتضح للمتبرص املتعمق كم هو موحش متشعب 
إىل متاهات ال تنتهي، وكلام تعمقت يف أرسار هذا الزمن العجيب، تضاعفت الوحشة 
منه، واجتهت بفطرتك تبحث عن خمارج منها نحو الطمأنينة، التي هي مطلب كل نفس 

منفوسة حتتاج إىل مثل هذه اجلرعة الشافية، ويبقى مردنا إىل اهلل البصري بالعباد: )ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

ڻ( ]هود: 123[.

ومع هذا، فإن هذا الزمان الذي يصعب تصوره عىل الرغم من اختالف تصوراتنا 
النفس عىل األقل، بحيث تكتفي طبيعة  ا يف  اعتباريًّ ا  يبقى موجوًدا وجوًدا ظاهريًّ عنه 
البرش بتناوله مبسًطا بأبعاده الثالثة، االنتباه ملا يتحرك حولنا وهو احلارض، والتذكر بام 
مىض من حركات وتغريات من قبل وهو املايض، والتوقع أو الرتقب ملا سيحدث من 

حركات وهو املستقبل)1(، دون إشغال العقل بام خيبئه الزمان يف داخله.

*****

احلركة و الزمان

احلركة من أعظم معجزات هذا الوجود، فالوجود كله يتحرك، قال تعاىل: )ۈئ  
ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ( ]يس: 40[ 
يتقدم  بانتظام دقيق ال  تتحرك  اهلائلة من كواكب ونجوم وأجرام ساموية  الكتل  فهذه 
وال يتأخر، بل نضبط أدق ساعاتنا عىل حركة األجرام لدقتها، إهنا تؤكد عظمة وقوة 
من أوجدها وحركها هبذا النظام، واحلركة روح الزمن الدنيوي ورس وجوده، والزمن 
يوجد حيث توجد احلركة، وينتهي حيث تنتهي، ومن دون احلركة ينتهي الزمان العريف 
نتذكره  )أزل( ال  بني  ما  ا،  الوجود )سكون( خميف ومرعب جدًّ بل سيكون يف  متاًما، 
و)أبد( ال نعلمه إال بام علمنا عنهام ربنا فقط، وهكذا يكون الزمان موجوًدا يف احلركة، 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص251. 
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فانني،  متغريين  متآكلني  يكونون  ما  عادة  واملتحركون  املتحركني،  مع  تكون  واحلركة 
وحيث إن اهلل تعاىل قد خلق هذا الزمان واحلركة املسببة له، فإنه يتعاىل عنهام؛ ألن قوانني 
الزمان املخلوق ال تنطبق عىل العظيم اخلالق، فهو )الكبري املتعال(، وكل أجزاء الزمان 
ومكوناته تكون دونه بكثري، فهو ال ينتظر من الزمان مستقباًل كام ننتظره نحن وال يفوته 

ماٍض كام يفوتنا، فقد أحاط علاًم بالزمان املخلوق.

 وهنا وقفة مع عجائب ألفاظ القرآن، حني حيدثنا عن املستقبل بصيغة املايض؟ 
تأمل معي: قال تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ(! ]الزمر: 68[ هذا سيكون يوم القيامة، ول تأِت 

)ڇ  ڇ   ]الفجر:22[  )ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ(  القيامة بعد! وتأمل أيًضا: 
ڍ  ڍ  ڌ( ]احلاقة:16[ )مئ  ىئ  يئ  جب( ]األعراف: 43[ )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ    ۈئ (! ]غافر: 49[ )ڇ  ڇ( ]الكهف: 49[ )   ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈڈ  (! ]الزمر: 71[ وكلها أحداث ل تقع يف عال زماننا العريف، ولكن علم اهلل 
الوقوع  املتحققة  احلقائق  حقيقة  وكوهنا  املطلق،  علمه  يف  هبا  أحاط  يشء  بكل  املحيط 
بصدق اخلرب املطلق عن اهلل أصبحت حوادث، وكأهنا واقعة قبل أن تقع فعاًل، إهنا ال 
ختضع أبًدا لعاملنا الزماين املألوف يف الدنيا، فال مايَض وال حارض وال مستقبل هناك، 
بل هو علم يتعاىل عن ذلك كله إنه علم اهلل املطلق الذي ال حيويه زمان عريف وال مكان 
دنيوي وفق مفاهيم الناس وقدراهتم، وكل ذلك مكنوز يف لفظ صفة )العليم( سبحانه.

احلذر  كل  نحَذر  فإننا  نفسه،  عن  به  أخربنا  ما  إال  اهلل  عن  نعلم  ال  إننا  وحيث   
، فلم خيربنا الوحي عن حركة له وال  أن ننزلق إىل اخلوض فيام ال نعلم من صفاته 
بالتسليم  كله  ذلك  نواجه  لكننا  هذا،  زماننا  عن  خارج  زمان  أي  نعرف  وال  سكون، 
املطلق، مؤكدين أن هلل صفات الكامل املطلق يف كل يشء أمام عجزنا التام عن النفوذ إىل 
ما وراء هذه احلواجز املعرفية الرهيبة، وكيف ندرك ذلك، وقد حرينا اختالف الزمان 
له يف عاملنا؟ يقول )أينشتاين(: »كل نظام  املسببة  باختالف احلركات  املعلوم يف دنيانا 
حركي له تقويم زمني خاص به«، لقد أوجدت احلركة بالنسبة إىل األرض تقوياًم زمانيًّا 
خيتلف متاًما عن تقويم آخر قد جتده يف كوكب املشرتي مثاًل، فاليوم وفق التقويم األريض 
قد ال يصل إىل واحد يف املئة من يوم كوكب آخر، ال يبعد عنه سوى مئات املاليني من 
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األميال، فكيف سيكون األمر عندما نقيس املسافات بالسنوات الضوئية؟)1(، بل كيف 
سيكون الزمان فيام هو خارج عن عواملنا املعروفة؟!

 ومن هنا ندرك أن اختالف أيام البعث ناتج من اختالف عوال احلركة يف كل حني، 
حيث سننتقل بعد الدنيا إىل عوال أخرى وبحركات أخرى ال نعلم عن ماهيتها وكيفية 

ڑ        )ژ   سنة:  ألف  إىل  تصل  قد  أخرى  أياًما  نواجه  أن  ا  جدًّ املتوقع  ومن  حركتها 
 ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]السجدة: 5[
ائ  ى     ى    ې   ې   ې   )ې   أيًضا:  نعده  مما  سنة  ألف  مخسني  ربام  أو 

ائ   ەئ  ەئ  وئ  ( ]املعارج: 4[ أو غري ذلك مما ال يعلمه سوى العليم سبحانه. 

لقد حار الفالسفة، عندما تطرقوا ملوضوع الزمن وأرساره، ووجدوه من أصعب 
بني  الفرق  حريهم  مما  وكان  به،  خملوق  كل  الرتباط  نظًرا  الوجود؛  يف  املعرفة  أبواب 
الزمن املوضوعي، وهو الزمن الوجودي الذي نعرفه يف تارخينا ويف أثناء يقظتنا، وبني 
الزمن الداخيل الغريب الذي يعيشه النائم، فيدخل يف عال يراه يف املنام، ويميض معه 
عرشات السنني يف مشاهد داخلية يعيشها اإلنسان كام لو أنه يف يقظته، وكل ذلك حيدث 
ساعة،  ينام  البسيط  اإلنسان  هذا  ترى  أال  دقائق!  بضع  تتجاوز  ال  قد  نوم  حلظات  يف 
فيدخل يف عال من االضطرابات واملقابالت والبيع والرشاء واحلرب والسلم والقتل 
واحلرض  والسفر  والطالق  والزواج  واهلرم  والصغر  واإلنجاب واإلعجاب  واجلروح 
عرشات  معها  عاش  وكأنه  واحلياة،  واملوت  واألمن  واخلوف  والكوارث  واملصائب 
السنني، بينام هو يف رؤى املنام خالل غفوة قد ال تتجاوز الساعة مثاًل، فام هو هذا الزمن 
التي جرت فيه تلك الوقائع وكأهنا طبيعية؟ وكم من األزمان األخرى من شكله أو من 

غريه تبقى خافية علينا؟

 لنعود إىل زماننا املوضوعي، ولنركز عىل احلركة املسببة له، فحيثام وجدت احلركة 
وجد معها نقطة االبتداء ونقطة االنتهاء، وهذا يعني أن هناك بداية لكل خملوق يتحرك 
يف هذا الكون، وستكون له هناية ال حمالة، فكل متحرك اليوم قد كان يف ماضيه مهام طال 
ساكنًا، وكان هناك نقطة بداية حلركته، وهذا يعني أن له نقطة هناية حتمية أيًضا، وأن 

)1( السنة الضوئية الواحدة تعادل 9٫331٫200٫000٫000 كيلومرت. )5٫83 ترليون ميل(.
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عجلة الزمان تدور للوصول إىل تلك النقطة، وحتى مع ربط الزمان باحلركة ال تستطيع 
الفكاك من الوحشة يف هناية املطاف الزماين، حيث إن احلركة هي األخرى نسبية إىل ما 
هو ثابت نسبيًّا، حيث ال يوجد زمان مطلق، بل هو أمر نسبي إىل ما يتحرك يف حميطك، 
وال يستند إال إىل عرف وصفي استقر فتطبع، ولو استقر غريه لتطبع مثله، فالرضورة 

التي وجدناها أصبحت واقعية بالعادة والعرف وليس الواقع رضورة ابتداًء.

إن ارتباط احلركة بالزمن والزمان باحلركة هو الذي جعل العلامء يصفون الزمان 
بأنه البعد الرابع يف حتديد املواقع، فأنت عندما تريد حتديد موقعك عىل السطح، سواء 
كنت يف صحراء أو يف عرض املحيط، فأنت تستخدم خطوط الطول والعرض لتحديد 
األبعاد  هذه  وحتى  االرتفاع،  وهو  ثالًثا  بعًدا  تضيف  الفضاء  يف  الطائرة  بينام  النقطة، 
الثالثة ال تكفي؛ ألن الطائرة ليست ثابتة يف اجلو بل هي متحركة بحركة تتغري كل ثانية، 
فال بد من إضافة بعد رابع، وهو الزمن حتى نعلم يف أي األوقات كانت الطائرة يف تلك 
النقطة من السطح وعىل ذلك االرتفاع ومن هنا جاء مصطلح البعد الرابع، ويقصد به 
)الزمان( وهذا يعني وجود ارتباط وثيق ومستمر بني الزمان واملكان، حيث ال يمكن 

معرفة الزمان إال عن طريق تتبع املكان واألحداث املتغرية فيه.

*****

وحدات قيا�ض الزمان

عنها  املتفرعة  ووحداهتا  الزمن  أدوات  أسامء  اختيار  يف  األساس  هو  العرف 
واملستقر عليها مع الزمن، ولتوضيح ذلك دعنا نبحر يف فضاء اخليال املاتع مرة أخرى، 
أصغر  من  هي  )الثانية()1(  أليست  اليوم،  يدينا  بني  التي  الزمان  أدوات  نقلب  تعاَل 
فاليوم  الساعة  ثم  الدقيقة  تأيت  مضاعفاهتا  ومن  حياتنا؟  يف  الزمنية  القياس  وحدات 
استقرت  عرفية  وحدات  جمرد  إهنا  وهكذا!  واأللفية،  والقرن  والعقد  والسنة  والشهر 
عليها احلياة عىل سطح األرض فقط، وحاول اإلنسان القاطن عىل كوكب األرض فهم 

)1( قسمت الثانية إىل وحدات زمنية أصغر منها مثل ميكرو ثانية وهكذا.
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الوجود زمانيًّا من خالل مقاييس الزمان األريض، تذكر أنك نشأت وفتحت عينيك، 
فوجدت أمامك حياة قد استقرت عىل أن الدقيقة ستون ثانية، والساعة ستون دقيقة، 
واليوم أربع وعرشون ساعة، والشهر ثالثون يوًما، والسنة اثنا عرش شهًرا، ولو وجدت 
أرقاًما غري ذلك ألصبح هلا املعنى االعتباري نفسه عندك، وتطبعت معها كام تطبعت 

مع ما أنت عليه اليوم. 

سيكون األمر طبيعيًّا متاًما لو وجدت األمر قد استقر عىل أن وحدة الزمن يشء 
آخر غري الثانية وباسم آخر! ل ال؟! وأن الوحدة التي تليها غري الدقيقة، وهي منها مئة 
الوحدة  وأن  والدقيقة،  الثانية  بني  احلال  كام هو  وليس ستني ضعًفا  مثاًل -   - ضعف 
الثالثة يشء آخر غري الساعة املعروفة، وهي من الوحدة السابقة ألف ضعف! وليس 
ستني كام هو احلال بني الدقيقة والساعة، وأن اليوم ستون وحدة بام يعادل الساعة أو 
حتى الساعة نفسها أو فقط ستة أضعاف بداًل عن أربع وعرشين ساعة، وأن اليوم ليس 
يوًما بل اسم آخر أو حتى باالسم نفسه والعرشة منه تكون الشهر، وليس بالرضورة 
العرفية  مقامها من االصطالحات  يقوم  ما  أو  السنة  أيًضا، وكذا  نفسه  باالسم  الشهر 
التي سنتفق أهنا ذات مدلوالت زمانية، كل ذلك ممكن أن يأيت بالزيادة أو النقصان عىل 
حد سواء، تأمل جيًدا ستجد أنه ال يشء يمنع ذلك، فإن اخلالق الذي هيأ هلذه األقدار 
السامء  يعجزه يشء يف األرض وال يف  الطبيعة ال  الوجود، وتتموضع يف  أن تكون يف 
، وقد متوضعت  أن يقدر أقداًرا أخرى وبصفات أخرى وخلق آخر ال يعلمه سواه 
الوحدات الزمانية وفق الوضع الراهن املتعارف عليه، وترتب عليها العبادات الوقتية 

من صيام وصالة وحج وكفارات.

احتاملية  هذه  بل  أبًدا  ال  فيه،  مبالغ  ُتكّلف  االفرتاض  هذا  أن  ببالك  خيطر  قد 
مفتوحة لتفتيق أسوار ذهنك املألوفة واملقولبة عادة عىل أنامط تغلف بالقداسة املطلقة، 
سوى  الفورية  مدلوالهتا  يف  املعاين  متثل  »ال  )لوك(:  يقول  كذلك،  ليست  هي  بينام 
والفكر  الوجود  يف  مرونة  هناك  يستخدمها«)1(،  من  عقل  يف  والتصورات  األفكار 
واحلياة والتصورات أكرب بكثري مما هو واقع متصلب يف عاملنا ويف أذهاننا، وكل ما تراه 

)1(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص172. 
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وتعايشه يف حياتك اليومية ما هو إال أعراف قد استقرت وأسامء تواطأت عليها العقول، 
فأصبحت معارف وأجناًسا، وهذا ال يتعارض أبًدا مع أن اهلل قد علم آدم األسامء كلها، 
وتعليمه هلذه األسامء بطريقة التوصل إىل ما يستقر منها، فيبقى بحكم سبق علمه، فال 
يرد أن يكون املقصود وجود )قائمة أسامء بكل يشء( قد أدرجت قدًرا اصطحبها آدم 
معه عند نزوله، بقدر ما يكون املعنى حول تزويد آدم ومن بعده ذريته بملكة التعرف إىل 
أشياء وتسميتها باألسامء املقدرة قدًرا يسبق الوقائع واألحداث، واستعامهلا واالستقرار 
عليها وعىل أعرافها، وقد سبق علم اهلل بذلك سبًقا مطلًقا قبل أن يكون ما هو كائن من 
الكائنات، وال يتعارض أيًضا مع تسمية الشهور وعدهتا وأيامها املعتربة عند الناس عند 

تنزل القرآن، قال تعاىل: )ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ( ]التوبة: 36[ وذلك ألن كل ما حيدث يف هذا الوجود هو 
مما يأذن به اهلل وحده ال رشيك له ومما يعلمه وخيتاره ويقدره للمخلوق الذي خيتار يف 

نطاق حمدد تكون املحاسبة عليه، وال حياسب عىل ما سواه. 

*****

الزمان الأر�سي والأزمنة الكونية 

علم  ومعلوم  ثابت  يشء  عن  تتكلم  أنك  تتصور  فأنت  بالزمن  لسانك  نطق  إذا 
ال  أزمان  إهنا  الكون؟  هذا  يف  عنه  تتحدث  زمن  فأي  ذلك،  خالف  واحلقيقة  اليقني، 
متناهية تسجل مع كل حركة من حركات أقامر وكواكب ونجوم وجمرات هذا الكون، 
وزماننا الذي نتحدث عنه جمرد قطرة ال تكاد تذكر يف بحار األزمنة الكونية، وهو ظاهرة 
عندما  احلقيقية  الزمانية  الوحشة  حجم  ستدرك  فقط،  األرض  بكوكب  مرتبطة  نسبية 
تعلم أن حجم )الكرة( الزمانية التي تعرفها وتفهم الوجود من خالهلا ال تكاد تشكل 
اإلشكاليات  تلك  جتاوزنا  أننا  جداًل  لنفرتض  الفعيل،  الوجود  عال  يف  صغرية  نقطة 
بالعرف  وأخذنا  داخله،  من  الزمن  ووحدات  ومقادير  أسامء  مع  الداخلية  العرفية 
الدارج، واعتربنا وحدات الزمن يف الوجود هي الثانية والساعة واليوم والشهر والسنة 
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ال  حتى  األريض  بكوكبنا  نلتصق  جتعلنا  أخرى  بعقبة  أيًضا  فسنصطدم  اآلن،  هي  كام 
ينفلت األمر منا، ويذوب مرشوع الزمان بالكامل من بني أيدينا، ونبقى يف وجودنا هذا 

بال زمن! كيف حيدث هذا؟

الساموات  أقطار  من  النفاذ  نستطيع  وال  فقط،  األرض  كوكب  عىل  نعيش  إننا 
ے   ھ   ھ   )ھ   الصارم:  القرآين  للتحدي  استسلمنا  قد  أننا  يعني  واألرض، 
ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ( ]الرمحن: 33[ 
وهذا يعني أننا نتعامل مع زمن أريض )مسكني!( حاله كحالنا يعيش معنا عىل أرضنا، 
بالزمان املطلق! هذا الزمن يقترص وجوده عىل عال األرض  ونسبي من حيث عالقته 
ثم  نفسها،  األرض  سطح  عىل  نقطة  من  والقمر  الشمس  حركات  رصد  خالل  من 
بمفهومنا ملقاييس زمن األرض الضيق، وعىل الرغم من ذلك يبقى هذا الزمان بعلته 
الفسيح،  الكون  نفهم زمان  أن  الوجود كله نحاول من خالله  الوحيد ملعرفة  منطلقنا 
فاليوم األريض جعلناه أربًعا وعرشين ساعة، ونحن عىل يقني أن اليوم األريض مرتبط 
بقرشة  مرتبط  التقلب  هذا  وأن  فقط،  كوكبنا  سطح  عىل  عندنا  والنهار  الليل  بتقلبات 
فضائية ضحلة حتيط بكوكب األرض يتالشى الزمان بعد ارتفاعنا مئات الكيلومرتات 
من فوق سطحها، حيث هناك ال رشوق وال غروب وال ساعة وال يوم وال شهر وال 
سنة وال هالل وال بدر إال بالرجوع لألرض التي من زماهنا العريف ننطلق لفهم أزمنة 
الكواكب يف جمموعتنا األرضية من خالل وقوفنا عىل منصة سطح األرض واستخدام 

وحدات الزمان األرضية مرجًعا لفهم ما هو خارجها.

إننا مرتبطون باألرض زماًنا ومكاًنا، ولكي نفهم ما هو أضخم وأعظم منها يف 
إىل  فنأيت  الفسيح،  للكون  منطلقنا  لتصبح  ونواميسها  قوانينها  إعامل  من  بد  ال  الفلك 
ويدور  كاألرض،  كاملة  بدورة  يومه  ليحدد  نفسه  حول  يدور  الذي  املشرتي  كوكب 
حول الشمس ليحدد عامه الكامل كاألرض، فنقول: إن عاًما واحًدا من أعوام املشرتي 
يعادل 11 عاًما وعرشة أشهر وثالثة أيام قياًسا إىل الزمن األريض، ثم ننتقل إىل كوكب 
بلوتو أو الكوكب الغامض فنقول: إن السنة عىل ذلك الكوكب تعادل 247٫7 سنة 
العمر ستني  تبلغ من  أنك عندما  يعني  أريّض، وهذا  يوم  يعادل 6٫4  أرضية، ويومه 
سنة أرضية، فإنك ل تتجاوز ثالثة أشهر أو ربع سنة )0٫24( من سنوات بلوتو! وهذا 
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بالنسبة إىل كوكب من جمموعتنا الشمسية القريب منا، فكيف بجرم ساموي آخر يبعد 
عن كوكبنا مليارات السنني الضوئية؟! 

وهكذا يصبح خيارنا البرشي املحدود هو الرضورة يف القياس التقريبي األريض 
يف  اهلائلة  الفلكية  لألجرام  الدقيقة  احلقيقية  األبعاد  إدراك  عن  لعجزنا  الزمان  يف 
الضخامة؛ وذلك لكي نفهم أقىص تصور ممكن الوصول إليه عن هذا الكون العجيب، 
ونكتشفه اعتامًدا عىل املراجع األرضية التي ارتبط هبا اإلنسان إىل األبد، وهذه كلها يف 
عداد وتفكري اإلنسان وعقله املحدود، وما ندري عن شأن هذا الكون الرهيب وأيامه 
ا  حقًّ إننا  املحدودة،  مداركنا  وفوق  عقولنا  استيعاب  خارج  قطًعا  هي  التي  وأعوامه 
ضعفاء، واملسكني منا من يتظاهر باملكابرة والعناد أمام عظمة اهلل اخلالق الباقي، وهو 
عام قليل سيصبح تراًبا ورماًدا، ولقد أشار القرآن إىل تفاوت مضامني مصطلح )اليوم( 
مع ثبات اللفظ يف قوله: )پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ( ]احلج: 47[ 
ول يقل: )اليوم( فيحرصه، بل قال: )پ( ]احلج: 47[ بالنكرة املطلقه، ما يعني عموم 
تعدد تلك األيام الكونية املجهولة عند الناس فيام عدا يومهم األريض الذي يعدونه، 

وحساهبم الذي حيسبونه، ومجيع أيام اهلل هو الذي يعلمها، وال نعلمها.

 هذه األبعاد املوحشة للزمان عند املعرضني عن اهلل تنقلب إىل جنة من الطمأنينة 
واهلدوء واألنس والراحة عند املؤمنني ملجرد االنضواء حتت لواء الوحي والستظالل 
بظله املمدود، وذلك بتسليم تفاصيل هذ األمر له وحده، وهنا جيب التأكيد عىل حضور 
القرآن متألًقا وحاساًم يف كل حقل من حقول املعرفة ال خيضع لزمان وال ملكان بعينه، 
وكأنه ل ينزل إال لنوازلنا الفكرية املعارصة، وقد وجد فيه من كان قبلنا حالًّ لكل معضلة 
كام وجدناه اليوم، وسيجد من سيأتون بعدنا كام وجدنا، وال عجب، أن القرآن كالم 
، وال اختالف فيه؛ ألنه من عند اهلل، ولو كان من عند غري اهلل لوجدنا فيه  اخلالق 

اختالًفا كثرًيا، كام نجده يف كل كتاب برشي دونه.

وإذا كانت أحدث الدراسات التارخيية تؤكد أن فرتة وجود اإلنسان عىل األرض 
يف  صفحة  آخر  من  أخرية  فقرة  تتجاوز  ال  بأهنا  الباحثني)1(  أحد  وصفها  ا  جدًّ قصرية 

)1( حول احلقيقة واالعتقاد واإليامن، جاك بوفراس، 2007، مرسيليا، فرنسا. 
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كتاب من ألف صفحة عن عمر األرض، وأن القرن املايض بكامله ال يتجاوز حجم 
آخر نقطة يف آخر سطر من آخر صفحة من ذلك الكتاب، ولو افرتضنا أن عمر األرض 

سنة واحدة، فإن فرتة وجود اإلنسان عليها ال يتجاوز بضع ثواٍن )1(. 

يتجاوز بضعة  إن وجود اإلنسان عىل األرض ال  قلنا:  إذا  ربنا!   فواخجاله من 
ماليني من السنني كحدٍّ أقىص، فامذا يشكل هذا العمر القصري من وجوده؟ وماذا يشكل 
 15 عىل  يزيد  بام  يقدر  الذي  الكون  عمر  إىل  بالنسبة  أقول  ال  الفرتة؟  هذه  من  عمره 
مليار سنة، وإنام من سنة شمسية واحدها قوامها 250 مليون سنة أرضية، أتدري كم 
منذ  أنه  يعني  فقط؟  الشمسية  السنة  إىل  بالنسبة  األرض  عىل  اإلنسان  وجود  استغرق 
وجد اإلنسان وحتى اليوم ل يمِض من سنة شمسية واحدة سوى 2% منها فقط، علاًم أن 
الشمس تسري يف مدارها حول مركز املجرة برسعة 220 كم بالثانية، منذ وجدت وهي 
جتري لتقطع هذه املسافة، وتكمل سنتها األوىل بعد 250 مليون سنة أرضية!! ختيل أنه 
ل يمِض سوى هذه املدة القصرية من الدورة الشمسية الواحدة! وهذا يعني أن نزول 
آدم ومجيع األنبياء والرساالت الساموية والعقوبات واآليات واملعجزات والفتوحات 
والتحوالت احلضارية واحلروب واملجاعات واألمراض والوجود البرشي واالنقراض 
وتلك الدول التي سادت ثم بادت، إمرباطوريات ودول اخلالفة، وأنت تتبعها دراسة 
السحيق،  الزمان  من  تبدأ  أزلية  أهنا  وتظن  اإلنسان،  وعلوم  التاريخ  بخرباء  وحتلياًل 
املطلق  الزمان  منسية يف سلم  تتجاوز حلظات  الزمان، وال  مقياس  وإذ هبا ال يشء يف 

املعروف، فكيف بام هو غري معروف؟! 

يكون  فكيف  األرض،  عىل  اإلنسان  وجود  فرتة  كامل  مع  احلال  هذا  كان  فإذا   
احلال مع عمر الفرد منا وأشد من ذلك ما مقدار عمر الواحد منا سواء آمن أم ل يؤمن، 
عىل ضوء هذا احلساب الرهيب! أرأيت كيف يكون اإلنسان ظلوًما جهواًل بحق عندما 
ينصب نفسه حكاًم جماداًل يف أرسار الوجود األعظم، جمدًفا بكل اجتاه، وهو أمام هذه 

التفاصيل املعقدة مع ضعف علمه عن الوجود؟! وصدق اهلل العظيم: )ڤ  ڤ    ڦ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ ڃ ( ]احلج: 8[ ولكن عىل الرغم من شدة هذه 

)1( العلم يف 1001 سؤال، تريفل، )مرجع سابق(، ص91. 
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الوحشة الزمانية هناك خمرج آمن ويف متناول أدنى الناس فضاًل عىل أعالهم، وسيأيت 
توضيحه بعد التطرق إىل وحشتني أخريني، مها: وحشة املكان ووحشة املوت والفناء.

*****

ثانًيا: وح�سة املكان 

 أتدري ما املكان؟ حسنًا! يعّرف الفالسفة املكان بأنه: »السطح الباطن للجسم 
الوجود  بني  التامس  منطقة  إنه  أي  املحوي«!  للجسم  الظاهر  للسطح  املاس  احلاوي 
ا كان، فالتفاحة مثاًل تزيح من الفراغ  واجلسم املوجود فيه، التي تأخذ شكل اجلسم أيًّ
بقدر حجمها، وتأخذ منه شكاًل يرسم حدودها من داخلها ونحن نراها من اخلارج، 
واملكان طبيعة موجودة ال ُتلمس، وال يقاوم حترك األجسام، ويمكن أن يشغله جسم 
أن  يعني  وهذا  احلركة،  تستحيل  دونه  ومن  جسم  أي  من  مؤقًتا  خاٍل  فراغ  وهو  ما، 
للمكان ثالثة أبعاد: طول وعرض وعمق، وأنه ال تتداخل فيه أشياء مستقلة بعضها يف 

بعض يف مكان واحد)1(.

 ولكن هل يكفي هذا التعريف السطحي للمكان؟ ما حقيقة املكان إذا ما سربنا 
غوره، وتعمقنا يف بحاره؟ وكام كان االستفهام عن الزمان وحقيقته عند التفصيل موحًشا 
حمرًيا ملن ال يأمن منه باملالذ اإلهلي، فسيكون أيًضا موحًشا عن املكان وطبيعته، فالسؤال 
املوضوعي مرة أخرى هو: هل يوجد مكان ثابت مستقر أصاًل يف الوجود الذي نعرفه؟ 
اجلواب عن ذلك بالنفي طبًعا؛ ألن التموضع احلاصل لكل يشء يف الكون نسبي قطًعا، 
والثبات يعني نسبته إىل ثابت أكرب منه وهكذا، ومن ال يؤمن بوجود اخلالق سيتدرج 
باملوجودات التي يعرفها من الصغري للكبري ومنه لألكرب، حتى ينقطع خياله وفكره عن 
ا )فيغّص( بفكره ويتيه بخياله، فينتكس إىل حياته الدنيا  استيعاب األشياء الكبرية جدًّ
الغور ال  القشة )األرض( مسكة تشبه تشبث جنني  يتمتع هبا فحسب، ويمسك هبذه 
بصدر أمه ملتصًقا هبا خشية السقوط، وهي تقفز من مكان آلخر، أما املؤمن بوجود اهلل 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص461. 
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واملستيقن أن املكان من خملوقات اهلل، وأن اهلل مهيمن عىل كل يشء فال يعنيه أن يدرك 
أو ال يدرك أي خملوق هائل، وال تعنيه سلسلة النسبة لألشياء الكبرية طاملا أنه سيصل يف 
النهاية إىل األكرب الذي ليس كمثله يشء، ولذلك يعيش سعيًدا مرتاح البال، وهو ينتظر 
من ربه وعده احلسن الذي سيالقيه، وسيحرض هو ومن ل يؤمن إىل يوم القيامة عىل حد 

سواء، قال تعاىل: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ( ]القصص: 61[. 

 ومن غرائب تصورات اإلنسان أنه يتخيل الوجود دائرة كروية كربى ثابتة مستقرة 
تتناثر  كام  داخله،  متناثرة  واملجرات  والنجوم  كالكواكب  الوجود  موجودات  حتوي 
ا! فنحن  حّبات العدس العالقة داخل بالون ضخم! يا له من تصور افرتايض غريب جدًّ
أصاًل ال ندري عن كيفية شكل وحدود الوجود الذي نحن جزء منه فضاًل عىل كيفية ما 
وراء هذا الوجود حتى نتخيل شكله وحدوده، وإذا كان ثمة حد بني الوجود وبني يشء 
آخر فالوجود ال يزال متواصاًل وال حد له أصاًل، فاليشء املحاذي للوجود هو وجود 
بذاته! وإال فامذا سنسمي ما بعد الوجود؟! هنا يتجىل العجز املطلق لإلنسان يف أوضح 
ملا بعد ذلك من اخليال؛ ألنه ال أحد منا بمقدوره  املواصلة  صوره، أعلم أنك ال تريد 
معرفة احلقيقة فيام وراء ذلك، ومن ثم، فأنت يف غنى عن التخمني البرشي والتخرصات 

املفتوحة، وستجد نفسك جمبوًرا للرجوع إىل خرب الوحي فقط، إذ ال يشء سواه.

 وعند التعمق يف البحث عن الوحشة املكانية سنجدها أشد غرابة من الزمانية، 
وال بد أن تدرك أنك أنت اآلن حيث أنت لست يف نقطة ثابتة يف الكون أبًدا، وال يمر 
من عمرك ثانية واحدة إال وأنت تتحرك من مكان آلخر ويف مجيع االجتاهات واملحاور 
الفراغية، تسبح يف عال الكون الفسيح، وال متر عىل املكان نفسه مرة ثانية أبد اآلبدين، 
وكيف تكون ثابًتا كونيًّا وأنت عىل أرض سابحة يف فلكها تدور حول الشمس الدائرة 
مع  أيًضا  األخرى  هي  املتوازنة  املجرة  نجوم  بني  من  مدارها،  ضمن  األخرى  هي 
املجرات املتحركة مجيعها يف كون ال يعلم تسلسله وأبعاده واجتاهات حتركاته إال اخلالق 
الذي أوجده، ويف مدارات يصعب تصورها بالعقل البرشي، ول يقل فلكي واحد: إنه 
اكتشف مركًزا ثابًتا للكون تدور حوله جمراته وأجرامه، إًذا أنت يف مكان عائم يستحيل 
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معرفته وال حتديد إحداثياته نسبة إىل نقطة كونية ثابتة، أنت لست معلًقا يف نقطة ثابتة يف 
الفراغ الكوين، ولست سائًرا يف اجتاه معني مهام كانت الرسعة، بل أنت جسم مقذوف 
طيلة  تقطعها  التي  فاملسافة  هذا  ومع  جهة،  ال  حيث  إىل  منطلًقا  يعوم  لكنه  اجتاه،  بال 
حياتك ال تكاد تذكر يف حجم ضخامة الوجود الذي أمكن لإلنسان معرفته، فكيف 
بام ال يمكن معرفته؟! ومجيع القياسات الزمانية واملكانية مرتبطة نسبيًّا بكوكب األرض 
وظروفه، ولو اختفى هذا الكوكب من الوجود الختفى معه كل ما تعلمه عن الزمان 

واملكان وشؤون اإلنسان!

 هذا يعني أنك من الناحية الواقعية هتوي يف عال الكون السحيق دون أن تشعر، 
وهو  تتدحرج  التي  السيارة  قائد  مثل  مثلك  األرض  بكوكب  امللتصق  النسبي  لثباتك 
يتقلب فيها مثبًتا بحزام األمان، فهو ثابت بالنسبة إليها ل يتحرك من مقعده ومتقلب 
يف  أنك  يعني  وهذا  مالت،  حيث  بداخلها  ثابت  وكل  هو  يميل  يتبعها  عشوائيًّا  معها 
الكون بال ُعلو لك وال ُسفل وال يمني وال شامل وال مرشق وال مغرب، بل أنت أمام 
يعلم  ال  ا  جدًّ دقيق  نظام  وفق  منتظمة  لكنها  حرص،  وال  هلا  عد  ال  ومغارب  مشارق 
بتلك  بالقسم  املطلقة  قدرته  عن  أخربنا  الذي  العليم،  اخلالق  العظيم  اهلل  إال  أرساره 
املشارق واملغارب؛ لكثرهتا وعظمها يف الوجود، وكان القسم أيًضا عىل قدرته العظمى 
قد  اآلية  هذه  أن  أيًضا  تذكر   ]40 ]املعارج:  پ(  پ   ٻ   ٻ   ٻ       ٻ   )ٱ    :
ليطل  اآليات  هذه  بمثل  القرآن  هذا  إن  واهلل  يكتب،  وال  يقرأ  ال  أمي  نبي  عىل  نزلت 
علينا شاخمًا من حائط الثقة النوارنية املرحية منقًذا ونوًرا وشفاًء ملا يف الصدور وهدى 
ورمحة للمؤمنني، إنه ورب السامء ليقني مطلق يسحق كل ذرة شك تنطيل عىل بصرية 
من له أدنى عقل، فهذه املشارق واملغارب يف وجود ضخم وأبعاد سحيقة ال حيدها حد، 
وال حيرصها لفظ، يصعب ختيلها اليوم وأنت يف عرص املركبات وسفن الفضاء ورسعة 
الضوء، وعليه فالقسم هبا هو عىل أمر أعظم منها كثرًيا كثرًيا، إنه قدرة اهلل! آمنا باهلل ربنا.

آيات  معاين  تدبر  إىل  األنظار  لفت  أحاول  وأنا  والضعف،  بالقصور  ألشعر  إين 
أعظم  من  بل  عظيم  يشء  إىل  أحيلك  أين  عقلك  إىل  أوصل  أن  أريد  العظيم،  القرآن 
له  هتتز  بام  نفسه  القرآن  يذّكرنا  أن  غريًبا  ليس  ولذلك  وتصديقه،  به  بإيامننا  نفتخر  ما 
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القلوب، وتقشعر منه اجللود، ثم خيتم كل آية بعتب، أفال تذكرون؟ أفال تتقون؟ فأنى 
تسحرون؟ استمع إىل التوبيخ الرباين، ويا للحياء من ربنا!: )ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     
ۈئ        ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى     ى   ې   ې  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی ی  جئ  حئ  مئىئ  

يئ  جب  حب  خب   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ( ]املؤمنون: 90-84[.
*****

اأين موقع الأر�ض؟

الوسائل احلسابية املتبعة لتحديد مواقع األجرام الساموية واملسافات بينها ليست 
مستساغة عند غالبية الناس؛ وذلك لصعوبة تصورها، فام بالك بام وراء النظر الطبيعي 
الثاقبة  بالعني ليس كالبصرية  املبارش  التلسكوبات اجلبارة، فاإلبصار  إليه  وما وصلت 
عظمة  من  أدركوه  ملا  اخلالق  لعظمة  وتقديًرا  خشية  أشد  العلامء  كان  وهلذا  بالعقل، 
اخلالق التي تكاد تنشطر معها عقول البرش، عندما حياولون تصور املسافات بني تلك 
األجرام الساموية، سأذكر هنا مثااًل يقرب الصورة، فإذا ختيلنا أن األرض بحجم حبة 
العدس فستكون الشمس بحجم التفاحة الكبرية، وإذا افرتضنا أن املسافة بينهام مخسون 
سنتيمرًتا، أي نصف املرت )وهي يف الواقع 150 مليون كيلومرت(، فعىل أساس هذه النسبة 
سيكون أقرب النجوم إلينا هو )النجم القنطوري Alpha Countorus( عىل مسافة مئة 
ضوئية()1(،  سنوات   4٫3 يعادل  ما  )وهو  كم(،   133٫7( مرت  ألف  وثالثني  وأربعة 
وسيكون نجم سهيل اليامين الذي تراه يف اجلنوب عىل مسافة )15٫000( مخسة عرش 
وجدت  لو  أنه  يعني  وهذا  ضوئية(،  سنوات   310 يعادل  احلقيقة  يف  )وهو  كم  ألف 
األرض والشمس عىل مسافة ضمن طاولة األكل الصغرية يف غرفتك يف مدينة الرياض 
الطاولة! ويكون  تلك  تقع  إليها عىل مسافة 133 كم من حيث  أقرب نجم  فسيكون 

)1( السنة الضوئية الواحدة تعادل 9٫331٫200٫000٫000 كيلومرت )5٫83 ترليون ميل(.
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نجم سهيل عىل مسافة 15٫000 كم منها، أي عىل مسافة أبعد من مدينة بكني عاصمة 
أننا  الصني!)1( طبًعا لن تستوعب هذه األبعاد بسهولة، وسيزداد عجزك عندما تدرك 
نتحدث عن مكان وجودك وأقرب نجم قد تراه بعينك، فكيف سيكون احلال بالنسبة 
إىل ما ال تراه؟! وماذا عن أفالك ال يمكن رؤيتها بأي وسيلة مبارشة؟! لكن أريدك أن 
تطمئن أيًضا بأن هذا الوجود العظيم ال ينتظر فهمي وفهمك وال إيامين وإيامنك لكي 
يصبح وجوًدا عىل الوضع الذي أوجده اهلل عليه! إنه وجود قائم بذاته بعيًدا عام يدور 
يف عقيل وعقلك! وفوق ذلك كل ما فيه يسبح خلالقه، فوا خجاله مرة أخرى من خالقنا 

وخالقه أن ل نكن قدرناه حق قدره، وأحسنّا ألنفسنا باإليامن به!

يف  مكانك  معرفة  وحاولت  املمكنة،  تصوراتك  إطار  ضمن  بقيت  لو  وحتى   
الوجود سيبقى لك املكان موحًشا أيًضا، فإذا حتدثت عن الكون املنظور بالعني املجردة، 
وقلت: إن األرض تقع يف مدار حمدد ضمن املجموعة الشمسية تدور حول نفسها مرة 
كل يوم، وحول الشمس مرة كل سنة أرضية، وتقف هنا )وهذه احلقيقة اختلف عليها 
السؤال أصاًل؛ ألن اجلواب يف  التصور ل جتب عن  فأنت هبذا  السنني(،  الناس آالف 
منه، وكل  أكرب  ما هو  إىل  ينسب  أن  اليشء جيب  للغاية، حتديد مكان  حقيقته موحش 
كبري إىل ما هو أكرب منه، حتى ينقطع حبل اإلدراك والعقل، وال يزال متسلساًل مع علل 
وصف  يف  وأكثر  أكثر  لنتعمق  للخالق.  بخياله  الوصول  عليه  ويستحيل  املخلوقات، 
وحشة املكان، ولنحاول االقرتاب من اخليال إىل الواقع، ال يستطيع أحد أن يقول: إن 
األرض تدور حول الشمس يف اجتاه اجلنوب، أو الشامل، أو الرشق أو الغرب؛ ألن هذه 
اجلهات األربع نسبية إىل األرض بحكم دوارهنا حول الشمس التي ترتاءى لنا وكأهنا 
ترشق من جهة، وتغيب من جهة أخرى، ونحن بكوكبنا نلتف يوميًّا، فتظهر الشمس 

إذا واجهناها، وختتفي عنا إذا خالفناها يف اجلهة األخرى.

الشمس 65  أكرب من  نراه ألنه  إننا  نشاهده؟  فكيف  السحيق  البعد  اليامين عىل هذا  نجم سهيل  كان  إذا   )1(
 6000 من  أكثر  إىل  األرض  حرارة  الرتفعت  الشمس  مكان  كان  ولو  مرة   13٫000 منها  وأملع  مرة! 
 One-Minute Astronomer٫Canopus – The (Star of Old Age), Brian) :كالفن ولذاب جزء منها وانطلق يف الفضاء

.(Ventrudo, January 20, 2011
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ا عن حقيقة املكان يف الوجود، لنفرتض   ولتسهيل فهم هذا التصور البدهّي جدًّ
بالنسبة إىل  الكون، وللنظر إىل مكان األرض  ثابتة يف مكان ما من  وجود نقطة ومهية 
حول  تدور  األرض  ألن  الكون!  يف  األرض  وجهة  لنعرف  تعاَل  النقطة،  هذه  موقع 
الشمس )دورة كل سنة أرضية( برسعة 30 كم/ ثانية، ويف مدار متوسط نصف قطره 
الغرب  اجتاه  يف  االفرتاضية  النقطة  تلك  عن  تتباعد  أهنا  فلنفرتض  كم،  مليون   150
الشمسية  املجموعه  كواكب  مع  املنتظمة  والشمس  الرسعة  هبذه  للنقطة  االفرتايض 
برسعة  كواكبها  حزمة  برفقة  آخر  اجتاه  يف  تدور  فيها،  املرتبطة  األرض  فيها  بام  أيًضا 
)دورة كل  االفرتايض  اجلنوب  اجتاه  التبانة يف  ثانية حول حمور جمرة درب  220 كم/ 
سنة كونية مقدارها 250 مليون سنة أرضية(، وعىل مدار نصف قطره 25٫000 سنة 
تساوي  بالكيلومرت  عليها  املتعارف  األرضية  املسافة  بمقياس  املسافة  وهذه  ضوئية، 
تقريًبا )233٫280٫000٫000٫000٫000كم(، وأن جمرتنا بكاملها تدور حول فلك 
ساموي أكرب منها يف اجتاه الشامل االفرتايض لتلك النقطة التي بدأنا منها بدورة رابعة )....( 
وعىل  الزمانية،  السنني  باليني  مدهتا  تبلغ  لربام  اجتاهها؟،  أين  وإىل  مدهتا  كم  أعلم  اهلل 
هذه  إن  حيث  الضوئية،  السنني  باليني  تتجاوز  أيًضا  حساباتنا  مقدور  فوق  مسافات 
املجرة واحدة من نحو 250 بليون جمرة كونية، أين وصلنا يف حركة كوكبنا اآلن؟! ال 
يستطيع خملوق أن يعلم هل نحن يف انحدار أو ارتفاع أو نسري يف اجتاه اليمني أو الشامل؟ 
بربك:  قل  هذا  بعد  وجهة؟  ثمة  كان  إن  الوجه  حتديد  ببوصلة  ممسكني  نزال  ال  وهل 
رسم  تستطيع  وهل  الوجود؟،  هذا  يف  تسلكه  اجتاه  وأي  املكان؟  حيث  من  أنت  أين 
الكربى  بسفينتنا  معك  متجهون  نحن  وأين  الكونية؟  وإحداثياته  وأبعاده  السري  خط 
اىل  الفرار  إىل  نحتاج  اللحظة  أننا مجيًعا هذه  أجزم  املخيف؟  الكون  )األرض( يف هذا 

خالق هذا الوجود ومدبره، فهو املالذ الوحيد لنا من كل رعب ووحشة.

الذي   سبحان من أحاط بكل يشء علاًم!، كم هو جهول هذا اإلنسان املسكني 
كلام سمع العقالء واألسوياء يتحدثون عن بعض ما أدركوه من عظمة القرآن وحجته 
إنام يعملون ذلك ألهداف تروجيية ودعائية  يقفز إىل ذهنه أهنم  باطل،  الداحضة لكل 
ودفاعية وكأهنم يروجون ملؤلف برشي متميز أو ملنتج صناعي متطور يراد تسويقه!، 
مصابيح  إال  هم  ما  القرآن،  عظمة  إىل  ينبهون  الذين  فهؤالء  ا،  جدًّ خمتلف  األمر  بينام 
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سخرهم اهلل ليخربوا الناس بام فتح اهلل عليهم من نوافذ البصرية، وبام رأوا من خالهلا 
ومبرشين  مستبرشين  معجبني  فرحني  يتحدثون  جعلهم  ما  احلكيم  الكتاب  هذا  عن 
ا ينادون الناس  ومنذرين، ليدلوا الناس إىل ما وجدوا من كنوز معرفية باهرة، إهنم حقًّ

)ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ   بأعىل صوت ممكن قائلني: 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]األحقاف: 31[.  

*****

)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  (   ]طه: 55[

وزماًنا ومكاًنا رضورة وجودية،  باألرض وجوًدا وعدًما  التصاقنا  يصبح  وهكذا 
منصة  من  انطالًقا  أخرى  تارة  منها  إخراجنا  يتم  حتى  نعود  وإليها  األرض  من  فنحن 
مروًرا  عليها  مررنا  طاملا  اهلل  كتاب  من  عظيمة  آية  معي  تأمل  اآلخرة،  عال  إىل  األرض 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   )ڇ    تعاىل:  قال  مفرداهتا،  عند  التوقف  دون  عابًرا 
بأن  يفرسوهنا  من  بعض  عند  ملعانيها  التقليدي  التفسري  لنتجاوز   ]55 ]طه:  ڌ(  ڌ  
نبعث منها مرة أخرى  فيها بعد املوت، ثم  اهلل قد خلق أجسادنا من األرض، ثم ندفن 
ويقف، ولنتحول إىل املفهوم األوسع واألعمق عندما يفرسها من فتح اهلل عليه ببعض 
علوم الدنيا، فيفهمها بأن اهلل خلقنا منها بكل شأننا بأجسادنا وحياتنا وأفكارنا ونظرتنا 
وفهمنا ملا يدور حولنا، وأنه يعيدنا إليها، وال نزال فيها حكاًم بمقابرنا يف أثناء احلياة الدنيا، 
وبعدها خيرجنا ليس من القرب فحسب بل من مجيع أدوار احلياة الدنيا وقوانينها ونواميسها 
إىل  قدم  وإن  فاإلنسان  أخرى،  ونواميس  أخرى  حياة  إىل  أوىل  حياة  يف  هبا  ارتبطنا  التي 
الدنيا عارًيا فإنه لن يبعث مرتدًيا لباسه وعاممته، ولن حييا ويموت كام كان حاله يف الدنيا 
بأعرافها ونواميسها، ووضعه احليس والنفيس، لن يكون أبًدا كام كان يف الدنيا وتلك هي 

التارة األخرى يف احلياة األخرى، بل هي النشأة األخرى املختلفة عن النشأة األوىل. 

إن إخراجنا من األرض بعد أن تم دفننا فيها عملية جديدة ال ختضع مطلًقا أليٍّ من 
قوانني الوجود املعروفة فذلك عال آخر، وهلذا ُتعّد تلك اللحظة التي يقوم فيها الناس 
عسى  ماذا  ووجوده،  اإلنسان  حياة  يف  واألخطر  الكربى  الرحلة  حلظة  العاملني  لرب 
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ُتعّد رحالت  هذا  مقارنة هبا ومع  بوعثائها ومشاّقها  العادية  السفر  تفعله رحالت  أن 
السفر يف الدنيا أنموذًجا مصغًرا للرحلة الكربى، أال ترى أننا - مثاًل - ما إن نقلع من 
إليها، ويكون أول ما هيمنا من أمرنا متى وكيف  بالطائرة إال ويغشانا احلنني  األرض 
القياديون  املأهولة حتى حيبس  الفضائية  الرحالت  تنطلق  إن  إليها بسالم؟! وما  هنبط 
إذا هبطت  الفضاء بسالم، فيستقبلوهنا  أنفاسهم إىل أن ترجع سفينة  التحكم  يف غرفة 
بالتصفيق والرصاخ والعناق فرًحا برجوعها إىل العش األريض، وما إن تنطلق األفكار 
من  نفهمها  كي  إليها  ومركبة  طائرة  كل  كرجوع  اإلرض  إىل  وترجع  إال  الكون  نحو 
األرض فهاًم صحيًحا، كام هو احلال يف أعوام الكواكب وأيامها يف املجموعة الشمسية.

إن إخراجنا من األرض تارة أخرى ليس مقصوًرا عىل اخلروج من القرب وإعادة 
نشأة  من  فيها  وما  اآلخرة  عوال  إىل  مفتوح  إخراج  هو  بل  فحسب،  اجلسد  إىل  احلياة 
جديدة ونواميس وقوانني )أخرى( خمتلفة متاًما عن تلك التي كانت يف األرض، انظر 
كيف يمكنك أن تقرأ آيات القرآن، فتفتح لك آفاق الوجود عندما تتلوها مع قليل من 
العلم الذي يفتق لك نوافذ فكرك وبرصك وبصريتك، فتكون أكثر خشية وتعظياًم هلل 
ممن يقرؤه تالوة فقط دون تدبر أو ممن يقترص عىل فهم السابقني األوائل املجتهدين بام 
عندهم من العلم، دون أن يفّعل املرء عقله، فيتفكر فيام فتح اهلل به من العلم املتجدد من 

بعدهم، ومن ثم جيد يف القرآن من املعجزات ما ل جيدوه.

)ک  ک  گ    گ(   هنا ندرك الوصف الرباين العادل لإلنسان يف قوله تعاىل: 
يف  ما  كل  يرى  وهو  لنفسه،  وأظلمه  وأعنده  أجهله  ما  بل  أكفره!  ما  ا  حقًّ  ]17 ]عبس: 

الساموات واألرض والوجود من اآليات، ثم ال يلني قلبه لذكر اهلل اخلالق! إننا ورب 
السامء نحن الضعفاء إليه معرش البرش، ونحن الفقراء بني اخللق، بل لسنا واهلل إال عىل 
هامش اخللق والوجود كله، واستخلفنا اخلالق يف هذه األرض تكرياًم منه لنا لنعيش عىل 
كويكب مغمور ال يكاد يذكر حجاًم يف هذا الكون الشاسع ونحن ندور حول مفاهيمنا 
املرتبطة به زماًنا ومكاًنا، التي ل نحط هبا بعد، نرصف األموال الطائلة نحاول الوصول 
بمركبات غري مأهولة إىل أقرب كويكب نراه بعيوننا )املريخ( كي نسجل )اخرتاًقا!( يف 
علم الفلك يكلفنا مليارات الدوالرات، فننجح تارة، ونفشل تارات، وال أمل للذهاب 
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أبعد من ذلك يف الوقت الراهن، نفكر نخرتق العوال األخرى ملا حولنا من أجرام نراها 
البرص خاسًئا وهو حسري،  إلينا  فيها رجع  النظر  أمعنا  بأعيننا، وال نطوهلا بحال، كلام 

فوجدنا الراحة يف األرض التي يعيدنا اهلل إليها. 

ا إن جدل اإلنسان يف الوجود ظلم وجهل ال نظري له، إذ جيادل يف اهلل  رمحاك ريب، حقًّ
وهو ال يدري ما زمانه وال مكانه، ومع هذا تتنزل آيات الرمحة حلسم هذا األمر بخطاب 
ا، فكان خطاًبا للناس كافة إىل  تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم، وهيز القلوب هزًّ
األبد، ول يكن مقصوًرا عىل أهل مكة، أنصت جيًدا إىل هذه اآليات التي توضح عجز 
التي بني  اليقني واإليامن  اإلنسان وفشله يف حال اإلنكار والكفر عند مواجهة براهني 
يديه، تأمل قوة لغة القرآن ومتانته، وهو خياطب كل إنسان منذ وجوده عىل األرض إىل 

األبد، باخلطاب نفسه وبدرجة التحدي نفسها، استمع: )ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  ى   ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ  ىئ   ی  ( ]يس: 77- 83[. 

*****

ثالًثا: w  ]اجلمعة: 8[ 

القلوب  هلا  وترجتف  املسامع،  كل  لوقعها  تستسلم  التي  الكلمة  تلك  املوت! 
واألجساد، إنه املوت وكفى، القدر املحتوم الذي ال حيلة معه عىل اإلطالق، وال يرضب 
سوى مرة حاسمة قاضية ال يرتدد فيها أبًدا، ال ينجو منه سوى من أوجده، وكتبه عىل 
مجيع خلقه بال استثناء، تأمل ما حولك من احلياة والوجود، وسرتى أن مجيع املخلوقات 
لدهيا غريزة حب احلياة وكراهية هذا املوت، إهنا تفهم املوت باإلمجاع، وتفعل كل ما يف 
وسعها للنجاة منه حتى تصل إىل فعل ما ليس يف وسعها عمله أحياًنا فراًرا من املوت، 
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الكل يفر من املوت، الرضيع يرصخ من اخلطر كي ال يموت، وهو ال يعرف شيًئا بعد، 
والكبري وكل البرش، الفيل والبعري والغزال واحلوت واحلصان والطري والنحل والنملة 
أم صغرًيا، غريزة  كبرًيا كان  كائن حي  إهنا جبلة كل  املجهرية،  والكائنات  والبعوضة 

الفرار من املوت تثبت أن ال وحشة كوحشة قاصم احلياة ومنهيها )املوت(. 

هنا سيكون  عنه  احلديث  ولكن  املوت يف فصل سابق،  إىل  العابرة  اإلشارة   سبق 
أكثر تفصياًل يف سياق إثبات الوحشة الوجودية، فلوال احلياة ما عرفنا املوت، واحلديث 
عن وحشة املوت ال بد أن يسبقه حماولة لفهم احلياة طاملا أن املوت هو نقطة النهاية هلا، 
وللحياة أرسار أخرى كأحد أرسار هذا الوجود العجيب التي ال تنتهي عجائبها، فام احلياة 
التي نحياها؟ وماذا عن حماوالت االنسان البائسة لفك أرسارها وألغازها عرب التاريخ؟ 
لقد كانت مجيع نتائج البحث املضني عن هذا الرس غري حاسمة بل فاشلة متاًما فيام خيص 
العقول عاجزة عن فهم هذه  فك شفرة الروح ومعرفة أمرها وجوًدا وعدًما، وال تزال 
اإلضافة اإلهلية العجيبة عىل املاديات املحسوسة من جسم الكائن احلي )حلم وعظم ودم 
وجسم(، فتنقله هذه الروح من كتلة جامدة إىل كائن متحرك، وعقل واٍع يفكر، ولسان 
دموية،  ودورة  بانتظام،  احلياة  مدى  ينبض  وقلب  هنار،  ليل  تتنفس  ورئة  جيادل،  ناطق 
مجيع  مع  تتكرر  حيوية  أجهزة  وغريها،  مناعة  ونظام  هضم  وجهاز  وغذائية،  وهيكلية 
أنواع املخلوقات احلية متكيفة مع طبائعها املتعددة، فإذا ما انفصلت هذه الروح الغامضة 

عن اجلسد احلي تعطل كل يشء فيه، وتسابق إليه الدود والعفن لريجع تراًبا.

ا لن ُيفاجأ   إنه ال سبيل ملعرفة أرسار الروح يف هذه احلياة، واإلنسان املتوازن فكريًّ
امليالد عن  قبل  السادس  القرن  الفالسفة يف  الذي طرحه  السؤال  أن  يعلم  أبًدا عندما 
وسيطرحونه  وفالسفته،  اليوم  علامء  يطرحه  الذي  نفسه  السؤال  هو  واحلياة،  الروح 
البداية مهام بلغنا من العلم املادي  يف املستقبل، وسنرجع يف هناية كل مطاٍف إىل نقطة 
سؤال  باستعادة  العرشين  القرن  يف  )هيدغر()1(  الكينونة  مفكر  قام  لقد  والتجريبي. 
والعال،  العلم  وماهية  اإلنسان  ماهية  عن  امليالد  قبل  أرسطو  طرحه  قديم  فلسفي 

)1( مارتن هيدغر Martin Heidegger  )1889- 1976م( املوافق )1306- 1396هـ( مفكر الكينونة األملاين 
وعال الرياضيات والفلسفة والعلوم الطبيعية والتاريخ قام بتدريس الالهوت ومن أشهر كتبه )الكينونة 

والزمان( املرجع: )حوار الفلسفة والعال: سؤال الثبات والتحول، ص107(. 
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والسؤال هو: ما الوجود؟ وكان اجلواب عند )هيدغر( هو جواب أرسطو نفسه، وهو 
تعدد أشكال اإلجابات دون الوصول إىل جواب حمدد)1(.

 ويبقى السؤال عن الروح من أوضح األمثلة عىل وقوف الفكر البرشي عند حده 
ابحث  إىل أرسارها عىل اإلطالق،  ينفذ  أن  فلم يستطع أحد من اخللق  قدياًم وحديًثا، 
النفس  عن  سؤاهلم  بطرح  الفالسفة  بدأ  أن  منذ  املعريف  التاريخ  يف  ونقب  تشاء،  كيفام 
والروح من حقبة ما قبل امليالد وإىل يومنا هذا، ستجد أقوااًل ال تنتهي، وكلها حماوالت 
ليس إال! ثم تأمل هذه اآلية العظيمة، وقدم كل ما يف وسعك من شتى أصناف التحدي 
إن كنت متلك شيًئا من ذلك، ستجد نفسك معرتًفا بالعجز أمام القوي العزيز، مرغاًم 
عىل الوقوف له بخشوع حتمي مستسلاًم له بضعفك للقوي، وبجهلك للعليم احلكيم 

الذي يقول سبحانه: )وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 
حتديًدا،  اآلية  هبذه  املخاطب  أنت  ورابعة،  وثالثة  أخرى  مرة   ]85 ]اإلرساء:  ی(  ىئ 
فتقدم، وقّدم ما عندك! واكسب جولة التحدي إن كنت قادًرا، ولكن هيهات أهيا العبد 

الضعيف، الروح من أمر اخلالق وحده.

*****

)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ(   ]اإلرساء: 85[

ولقد  سبحانه،  اخلالق  قدرها  هكذا  وكفى،   ]85 ]اإلرساء:  ېئ(  ۈئ   ۈئ   )ۆئ  
سعى اإلنسان بكل ما أويت من قدرة وطاقة وفكر، حماواًل فهم رس احلياة، مجيع العلامء 
مقبول  يشء  عىل  الوفاق  أو  االتفاق  من  يتمكنوا  ل  والباحثني  والفالسفة  واملفكرين 
بعض  إىل  رسيعة  نظرة  وإن  وتنوعت،  بدأت  وكيف  متى  احلياة  مفهوم  حول  معقول 
آرائهم املشهورة لتؤكد استحالة اخلروج بيشء جامع مانع مما وصلوا إليه عن الروح، 
يقول )أفالطون( ووافقه عليه )ديكارت( فيام بعد: »إن الروح واجلسم كل منهام جوهر 
قائم بذاته وجيتمعان مًعا كجزأين، ويف هذه احلالة توجد النفس قبل وبعد اجلسم الذي 

)1( حوار الفلسفة والعال: سؤال الثبات والتحول إرشاف نايب أبوعيل مقال: ماهية العلم وسؤال التقنية عند 
هيدغر، للكاتب كرد حممد، دار الرباط، الطبعة األوىل، 2012م، ص107. 
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النفس  أن  )أرسطو(  ويرى  القول،  هذا  وفق  خالدة  فالنفس  وعليه  مؤقًتا«،  به  حتل 
الصورة اجلوهرية جلسم عضدي، حيث ال توجد روح دون جسد وال  )الروح( هي 

جسد دون روح، ويفنى كل منهام بفناء اآلخر)1(.

الشايف  بالتعليل  ينجدها  أن  ديكارت(  )رينيه  )إليزابث( عىل  األمرية  وملا أحلت   
يف هذه املسألة، أفاض يف القول إفاضة تنم عن حرية شديدة دون أن يأيت بيشء جديد، 
وانتهى بأن املسألة ال حتتمل حالًّ عقليًّا، ثم جلأ إىل اهلل ليخرجه من هذا املأزق قائاًل: »إنه 
هكذا رتبت األمور )هكذا رتبها اهلل( خلري اإلنسانية«)2(، وهذا النمط من املحاوالت 
الوصفية العقيمة يتكرر مع الكثري ممن جاء بعدهم وإىل يومنا هذا دون نتيجة حاسمة 
للخالف، وفشل املحاوالت للوصول إىل برهان حيس عقيل عىل الوجود كله بام فيه من 
أحياء وأموات، دليل قطعي عىل استحالة استيعابه وفق قدرات العقول البرشية، جيب 

أن نعرتف بأننا عاجزون وكفى.

 لكن احلقيقة التي أسلفنا ذكرها والتي جيب التذكري هبا دائاًم هي أن قصور العقول 
عن تصور اليشء ال يعني عدمه ألنه موجود حمسوس بأجزائه املحيطة بنا املتصلة بام وراء 
إدراكنا احليس وتصورنا العقيل، لقد قلنا هذا عن علم الغيب عامة، واآلن نخصصه عن 
الروح التي هي أيًضا من الغيب، وإنك لتشفق عىل ذلك اإلنسان املكابر، وهو يتحدى 
من فوقه قدرًة وعلاًم، دون أن يملك أدنى متطلبات التحدي املقارب فضاًل عىل املكافئ، 
وما الذي تغري حتى اآلن يف عال البرش من بعد أن قال )ديمقريطس( قبل امليالد: »إن 
متناٍه  الذرات غري  فيه  توجد  الذي  الفراغ  العدد، وإن  متناهية  الذرات ال حمدودة وال 
بالقوانني  وجالليو وديكارت وسبينوزا( أهنم  أل يعرتف كلٌّ من )ليونارد)4(  أيًضا«)3(، 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص506. 
)2(  تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، )مرجع سابق(، ص84. 

)3(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص349. 
1197هـ( فيزيائي وعال رياضيات سويرسي شهري  1783( املوافق )1119-  )4( ليونارد أويلر )1707- 
اشتهر بإجراء العمليات احلسابية املعقدة ذهنيًّا وُيعّد من أعظم الرياضني يف التاريخ له إسهامات يف مجيع 
 Encyclopaedia Britannica- Leonhard( :فروع الرياضيات وخاصة اهلندسة التحليلية وحساب املثلثات

.) ,Euler, Carl Boyer
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الرياضية فرسوا العال كله ما عدا النفس واهلل)1(! واحلقيقة أهنم ل حيسموا تفسري العال 
من  واختلف  اتفق  من  معهم  فاتفق  وجهدهم،  وسعهم  وفق  حاولوا  بل  ذكروا،  كام 
ا من العال حولنا، ثم ماتوا مجيًعا، واختلطت أجسادهم يف  اختلف، يف جزء يسري جدًّ
الرتاب، وال تزال النفس والروح من قبلهم ومن بعدهم من أمر ريب وحده ال رشيك 

له؛ ألنه وحده هو من خلق املوت واحلياة، وخلق الروح وقدرها غيًبا عنده. 

*****

نهاية حياتنا بداية حياة ل تنتهي

يشء،  كل  يف  يقابلها  املوت  فإن  وغموضها،  ورسها  احلياة  شأن  ذلك  كان  فإذا 
أي إنه معكوسها، ومها النقيضان اللذان ال جيتمعان أبًدا، وأهم ما يتميز به املوت أنه 
احلقيقة املجمع عليها، بل يكاد يكون اليشء الوحيد الذي يؤمن به البرش باإلمجاع رغاًم 
عن أنوفهم، يتساوى يف ذلك املؤمن والكافر وامللحد واملشكك والألدري، وكيف ال 
الوجود أمجعني، هو  من  مفنيهم وماحقهم وساحقهم وماحيهم  باملوت وهو  يؤمنون 
مرة  يأيت  الذي  هو  خمتارين،  ال  مرغمني  وصغاًرا  كباًرا  األرض  حتت  يكبسهم  الذي 
واحلالة  خالف،  بال  عليها  املتفق  الوجودية  احلقيقة  يبقى  إنه  أبًدا،  يرجع  وال  واحدة، 
واعرتافه  إقراراه  أدنى  يكون يف  الذي  اإلنسان  مراحل وجود  ا يف مجيع  األضعف جدًّ
مع  متفرج  إال  معها  هو  وما  روحه  خروج  تصاحب  التي  اللحظات  تلك  يف  متجلًيا 
املتفرجني ملا حيصل يف وجوده، فهو حيس بام يغشاه من دنو أجله، وحتيط به سكرات 
املوت وبرصه شاخص وال موقف منه سوى االستسالم الكامل املرغم عليه إرغاًما ال 

يشوبه أي خيار مطلًقا.

 سبحان اهلل! تذكر كيف كنا نستقبل املولود اجلديد، إننا نحمله عىل أكتافنا بحب 
للدنيا، ونقيه  بقدومه  يفعلها، ونستبرش، ونحتفل  نتطلع إىل كل حركة  وحنان وفرح، 
يبقى، ثم يرتعرع  السقوط واألمراض والسباع حتى  الشتاء، وخطر  حر الصيف وقر 

)1( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص191. 
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ويكرب وكلام أصابه مرض حاولنا إنقاذه بالدواء فنفرح بشفائه اعرتاًفا منا بعجزنا عن 
جلب العافية له، وكلام أصابه جرح حاولنا رتقه وعالجه، وإذا انكرس منه عظم حاولنا 
جربه، نرفده باحلياة ونسانده بالبقاء ونسعفه يف املواقف، نستميت يف محايته ونحن عىل 
يقني بفنائه املحتوم، حتى إذا ترجح لنا أن أحد أعضائه مصاب وقد يتسبب يف هالكه 
كي  وحبًّا  وشفقة  رمحة  برًتا،  وبرتناه  كاماًل  العضو  أهلكنا  مثاًل،  غرغرينا  أو  برسطان 

نضمن بقاء احلياة يف اجلسد.

 وهكذا نستميت بالدفع واملنع إىل آخر رمق، لكن يف حلظة معينة كل أهل األرض، 
بل كل من يف الساموات واألرض يقفون بال جدوى أمام قدر الرمحن، حلظة التسليم 
واالستسالم، إهنا حلظة املوت، حيث تنفصل هذه الروح بأرسارها العجيبة عن ذلك 
أعضاؤه، ولكن األشد حتدًيا  وتتعفن  بنيانه وتتحطم عظامه،  فيتهاوى  املادي،  اجلسد 
يف هذا األمر كله هو أنك ال تدري أهيا اإلنسان، متى وكيف وأين تأتيك تلك اللحظة 
الرهيبة؛ حلظة املوت! بل ال يوجد خملوق عىل اإلطالق ال من األنبياء املرسلني وال من 
املالئكة املقربني وال األنس وال اجلان يزعم أنه يعلم ذلك، مع يقني اجلميع أهنم ميتون 

حت( جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   )حئ   حمالة:   ال 
املؤمن  أمامه  يستوي  مكابر،  كل  سيبهت  ومكاًنا  زماًنا  مفتوح  حتدٍّ  إنه   ]31  -30 ]الزمر: 

الرصيح  التحدي  هذا  والصغري،  والكبري  والسفيه  والعاقل  واملرشك  والكافر  وامللحد 
هذا  بيننا  وقدر  واحلياة  املوت  خلق  الذي  القوي  وهو  يموت  ال  الذي  احلي  من  جاء 
أكتافنا  عىل  اإلنسان  سنحمل  وبعدها  بمعجزين،  نحن  وال  بمسبوق  هو  وما  املوت، 
يبقى جمال ملكابرة اخللق عىل اخلالق، أال جيب  أبعد هذا كله  املرة لوداعه،  ولكن هذه 

االستسالم والركوع والسجود طوًعا أو كرًها ملن يملك ذلك كله، وال نملكه؟

هو وحده ذلك اإلنسان الذي وصفه اهلل بذي اللب والعقل، ووجه إليه اخلطاب 
مبارشة، سيدرك مسبًقا هذا الضعف الكبري أمام املوت قبل حدوثة، وال ينتظر كغريه 
إىل حلظة املواجهة التي ال مرد هلا، ويستعد للحظة اخلضوع واالستسالم الكامل ألقدار 
املوت املنهية متاًما لوجوده فوق األرض، فيهب من حلظته مهلاًل مكرًبا مسبًحا حامًدا 
ملن  مستسلاًم  خاشًعا  هلل  ويسجد  يركع  وطمأنينة،  وأنًسا  متعة  جيد  وهو  شاكًرا،  ذاكًرا 
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يعلم ويملك ذلك، واستطاع بقوته وقدرته عليه أن خيفي ذلك متاًما وال حيلة لإلنسان 
بمعرفته لضعفه.

الرهيبة  اللحظة  تلك  اجلسد،  من  الروح  خروج  حلظة  تعني  ماذا  تصورنا  هل   
املوت  إنه  ورفات،  أحجار  إىل  احلي  والكائن  ساكن،  إىل  املتحرك  تنقل  التي  املوحشة 
الذي يقفل كل ملف من نواميس وأقدار احلياة الدنيا مرة واحدة وإىل األبد، لن تبقى 
لديك بعد املوت أذن تسمع هبا أحداث الدنيا وضجيجها وصواعقها، وال عني تبرص 
هبا األنوار واألشجار واألمطار والليل والنهار وما حولك، فال هنار وال ليل وال يقظة 
وال نوم وال رشوق وال غروب وال صيف وال مطر وال ثلج وال أكل وال رشب، وال 
مرض وال نور الشمس وال والد وال ولد وال زوجة وال مال، حتى القرب وجداره هذا 
الذي تراه إنام خيضع ظاهره حلواسنا نحن األحياء يف الدنيا، وال خيضع أبًدا لشأن امليت 
املتعارف  الدنيوي  باملعيار  القرب  امليت داخل  بداخله؛ ألنه ليس ثمة حواس تعمل مع 
عليه، وسواء كان قربك عرشة أمتار يف عرشة أمتار، أم كان سنتيميرًتا يف سنتيمري واحد، 
أو كنت حمروًقا أو غارًقا يف البحر أو يف بطن حوت أو سبع، ال فرق، وسواء كان مضيًئا 
إنام  داخله،  يف  امليت  إىل  بالنسبة  شيًئا  يعني  ال  كله  فهذا  الدامسة،  الدنيا  ظلامت  يف  أم 
لك بعد املوت عال آخر وقوانني ونواميس أخرى، لك فسحة من نوع آخر ال يدركها 
األحياء، وإال كيف يفسح له يف قربه مد برصه والقرب اآلخر بجواره بنصف مرت بحسب 
قوانني الدنيا ونواميسها، ولك نور من نوع آخر ال يدركه األحياء، وإال لشاهدنا املقابر 
مضيئة ملا فيها من أهل اخلري والصالح، ولك فيه نعيم أو عذاب من نوع آخر ال يدركه 

األحياء وإال الستمتعنا أو لطالنا الرعب معهم.

 إًذا باملوت حيصل االنتقال الكامل لكل يشء يف كل يشء بالنسبة إليك، باملوت 
يكون العبور املطلق ويف اجتاه واحد ال رجعة فيه نحو عال اآلخرة، فال دنيا لك أبًدا بعد 
املطلقة  إنه وحشة األحياء  املوت،  الروح وال مال وال أهل وال ولد، هذا هو  خروج 
وفرعون  وطاغية  وصحايب  ونبي  رسول  بني  فرق  ال  بالعدل  الناس  يأخذ  تدبره،  ملن 
بدنياه،  يستمتمع  أن  قبل  الصغري  يأخذ  وأنثى!  وذكر  وصغري  وكبري  وقارون  وهامان 
الدنيا،  يف  فرصة  من  أعطي  ما  عىل  ليحاسب  الكبري  ويأخذ  مبارشة،  للجنة  فينقله 
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واستمتع هبا، ل يكتب اهلل ألحد اخللد يف الدنيا مطلًقا، إنه خياطب أفضل خلقه حممد  
قائاًل: )وئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
یی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب( ]األنبياء: 34- 35[ وأي وحشة تنظرك 
إن ل تكن وحشة هذا املوت الذي ينقل كل يشء يف وجودك األول إىل عال آخر، بل 
عوال أخرى، سبحان من يعلمها وال نعلمها، ونسأله الرمحة واملعية ونحن نمر بأهوال 
أمنًا من كل خوف، وطمأنينة من كل وحشة، ما  ما علمنا منها وما جهلنا، نسأل اهلل 
ا إننا أمام مشهد خميف، خاصة  أحوجنا إىل اهلل يف كل مرحلة من مراحل وجودنا! حقًّ
أنه ل يرجع إلينا أحد من املوتى ليحكي لنا معال وأهوال ذلك الطريق الذي مر به بعد 
أن غادرنا صامًتا ساكنًا، وبعد أن واريناه الثرى، وأودعانه قربه، وانرصفنا حلياتنا ننتظر 
دورنا، لكننا ننعم بصدق خرب اهلل عام بعد املوت، وذلك من خرب اهلل العال بكل يشء، 

ومن أصدق من اهلل حديًثا؟

 كم نحن غافلون عن هذه احلقائق املرعبة يف وجودنا واآلتية إلينا ال حمالة، لقد 
أشغلتنا سكرة احلياة وملذاهتا عن عربة املوت وسكراته، إننا نعيش حياتنا الهني عابثني 
كأننا يف مأمن منه، كم أنت بليد اإلحساس أهيا اإلنسان، وأنت غافل يف سباتك، وقد 
املوت  هو  وها  كله،  وجودك  قبل  حمفوظة  وهي  والدتك،  قبل  هنايتك  حلظة  حددت 
أبًدا،  يرجع  ال  عمر  منك  ينرصم  ثانية  كل  متوت  إنك  ثانية،  كل  منك  يقرتب  أمامك 
يرجع وكل عام  منه ال  أبًدا، وكل شهر يميض  ترجع  وكل ساعة متيض من عمرك ال 
نموت  إننا  أبًدا،  يرجع  لن  يميض  عمر  فكل  كله،  العمر  ومثله  أبًدا،  يرجع  ال  يميض 
ببطء كل حلظة منذ الوالدة، شعور يغشاين هذه اللحظة وأنا أكتب هذه السطور أسابق 
األجل حتى تبقى أصابعي معي متحركة سليمة أكمل هبا فصول هذا الكتاب كي أنرشه 
قبل أن يدركني األجل، فتموت معي جوارحي وتذبل أصابعي، أسابق األجل وكيل 
وجل من أال أمتكن من إكامل هذه املهمة، ولست متأكًدا، هل سيكون ذلك عىل يدي أو 
يكمله ورثتي من بعدي، إنني مثل غريي مرشح يف كل حلظة من عمري أن أودع هذه 
الدنيا فجأة إىل عال آخر، نعم، إنه املوت الذي نتحدث عنه اآلن، املوت هادم كل لذة، 
فيها وال خالف  التي ال جدال  يا صديقي - هو احلقيقة  ومفرق كل مجاعة، املوت - 
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فلسفي حوهلا حتى تقول: يمكن أو ال يمكن أن يقع، إنه املوت املاثل أمام نظر اجلميع، 
حقيقة واقعية عجز عن مواجهته من كان قبلك، فلم يدفعه عن نفسه مطلًقا، وسيعجز 
من سيأيت بعدك، وال حيتاج وقوعه إىل قناعتك فيه حتى يفعل فعلته يف قلبك ورئتيك 
وكبدك ومججمتك التي سيدحرجها املوت كالكرة املهملة يف زاوية القرب، ويف جسمك 
تراًبا كام بدأك منه اخلالق، سيفعل املوت فعلته يف كل خملوق  بالرتاب  الذي سيختلط 
حي؛ ألن الذي أوجد الوجود قد حكم بحكمه، وهذا هو حكمه، وال معقب حلكمه: 
)ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ( ]القصص: 88[ إننا مجيًعا صف واحد 

يف الطابور ننتظره! رمحاك ربنا.

*****

 املوت ال�ساعق! 

وحشة املوت ليست حمصورة يف أنه ساحق ماحق ُمنٍْه لوجود احلياة، بل تتجاوز 
ذلك إىل أنه ضيف مفاجئ خاٍل من أي عاطفة أو رمحة، ال يستأذن وال يعرتف باملواعيد 
إنه صاعقة ترضب يف ملح  أحًدا،  يستشري  باحلرض، وال  بالسفر وال  واالرتباطات وال 
املنازل  يرضب  أحد،  منها  ينجو  ال  واحدة  وملرة  حتمية  أبدية  نقلة  إىل  تؤدي  البرص، 
اآلمنة بلحظة خاطفة خيتار هدفه بدقة متناهية، فينتشله من بني املؤجلني حوله بال تفاهم 
وال رجعة ومن دون إشعار مسبق وال أدنى تردد، آجال قد دونت وأقدار قد قدرت 

وتواصلت، وأنت أهيا اإلنسان، أضعف حلقة فيها إنه الطريق احلتمي للجميع.

تتساهل  قد  يعنينا،  املوت وكأنه ال  املؤثرة تطرق أسامعنا عن  املواعظ   كم كانت 
يعنيك، لكن من الصعب أن  يف تصورك للموت اآلن وأنت عىل قيد احلياة، وكأنه ال 
تتخيل أنه أنت ذلك امليت املحمول عىل األكتاف نحو املقربة، لن تدرك ذلك بحواسك 
هذه وأنت ميت حممول، فاستدرك أمرك وأدركها ما دمت حيًّا مدرًكا، ستدرك مقدًما 
أن املوت هو أن تتوقف عجلة الزمان معك، وتتوقف احلركة يف هذه احلياة إىل هنايتها، 
وأنه انقطاع هنائي عن مجيع قوانني احلياة ومظاهرها، ختيل أنك أنت وأفراد أرستك من 
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أب وأم ولد وأخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة، تعيشون أيامكم ولياليكم سعداء يف 
غفلة خادعة من الدنيا، بينام كل واحد منكم بال استثناء ويف أي حلظة من أي يوم، مرشح 
ودون سابق إنذار ودون مقدمات أحياًنا ليكون هدًفا مبارًشا ودقيًقا لقوة غري حمسوسة، 
ال تسمع وال ترحم وال تتفاهم وال ترتدد متسك بأحدكم مسكة واحدة ال انفكاك منها إىل 
األبد، فتسكت لسانه وتوقف قلبه وتقفل رئتيه وعينيه وحركته، وتنشف منه كل مبتل، 
وتبلل منه كل ناشف، فيصبح امليت بني يدي األحياء جمرد قطعة حلم وعظم رطبة تنتظر 
ا، ويأخذه أخًذا، فهل تستطيعون  التعفن خالل أيام قليلة، فيشّده املوت من بينكم شدًّ

فعل يشء؟ )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڎ ڎ( ]الواقعة: 86- 87[. 

حلظات  خالل  هذا  يكون  وقد  القيامة،  يوم  إىل  اجلسم  من  روحك  خروج  إنه 
هذا  تفكريك  سينتهي  الوجود،  هذا  يف  أشغلك  يشء  كل  عن  حتاًم  ستنقطع  اآلن  من 
وكتاباتك وحواراتك وجدلك ومالك وولدك وزوجك كلها ذاهبة عنك حلظة الدفن، 
التي  الدنيا  بمعايري  ظاهري  ظالم  إنه  الدامس،  القرب  ظلمة  فراغ  يف  وحيًدا  وتاركتك 
نعيشها اآلن، ولكنه نور آخر أو ظلمة أخرى بمعايري حياة أخرى سنحياها فيام بعد، 
مقامه، سيكون كل  كان  مهام  الدنيا،  املبجل يف  الكريم  تبقى من جسم شخصك  وما 
ا جمرد بقايا رفات وعظام متناثرة هنا وهناك حتت األرض يف الظالم  ذلك حسيًّا ومعنويًّ
بال حراك، ولو ُنقلت بضعة أمتار من مكان دفنك ملا عرفنا عظامك من عظام اآلخرين 
حولك إال باللجوء إىل حتاليل معقدة ليست بمقدور أكثر الناس فعلها، بل وأحياًنا ال 
الكائنات األخرى إال بصعوبة! ولكن يبقى  النظر عن عظام  البرش بمجرد  نميزعظام 
سجلك الدنيوي مرصوًدا عند اخلالق يف كتاب هناك ينتظرك ل يغادر صغرية وال كبرية 

يف حياتك الدنيا إال أحصاها. 

هل أدركت فعاًل هذه احلقيقة وهذا املآل بعد الرحيل واحلاجةإىل اللجوء الفوري 
إىل اهلل اخلالق الباقي لضامن أمرك قبل الرحيل وبعده، أم ما زلت تتصور أنك طرف آخر 
متفرج عىل مسارح األقدار يف هذا الوجود تستطيع االنرصاف متى ما أصابك امللل إىل 
خارج املرسح، وترتكه ألهله وكأنك غري معني هبذه النقالت املوحشة، وأنك سرتاقب 
جسدك من بعيد حممواًل عىل أكتاف الناس ميًتا، تتفرج عليه وكأن امليت غريك، فأنت 
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تتخيل أنك ما زلت متكًئا عىل أريكة يف جملس قومك تراقب صورة جسدك مسجى أو 
حممواًل أو مدفوًنا، كام كنت تراقب أجساد املوتى من قبل، وال كأن األمر يعنيك حينه، 
متخياًل أنك تراقب جنازة غريك دون أن تتيقن أنك يف هذه املرة أنت أنت بطل املرسح! 
وأنت أنت اجلنازة! وأن عاملك من تلك اللحظة غري عاملهم متاًما، وأنه أنت ذلك امليت 
املسجى بالكفن أمام املصلني وأنت هو أنت بذاتك املبجلة من يدرج تلك اللحظة يف 
ولن  اللحظة،  تلك  الناس  عنك  سينرصف  الذي  وأنت  الرتاب،  عليه  وهيال  اللحد، 

يرجعوا إليك أبًدا أبًدا.

وإن تعجب فعجب أمرنا كيف استطعنا اجلمع بني هذا احلزن عىل ميتنا والبكاء 
عىل الفراق من جانب، وبني هرولتنا وسعينا حثيًثا مع أهلنا وأقاربنا يف مسرية حاشدة 
لدفن ميتنا دفنًا، ورمسه يف الرتاب رمًسا، أال تستوقفك حلظة الدفن هذه وأنت تسابق 
السجون  بوابة  من  يرجى  كان  لئن  التي  الكربى،  الرتاب  بوابة  إىل  إلدراجه  الزمن 
املوصدة يف الدنيا أن تنفتح ملن كان حيًّا حمكوًما باملؤبد لريى أهله وولده وماله، فإنه ال 
ُيرجى انفتاح بوابة القرب يف الدنيا عىل اإلطالق، إهنا بوابة املرور الواحد باجتاه واحد، 
ال تفتح إال مرتني فقط، مرة للدخول إليها من الدنيا بكيفية ندركها ونعقلها، وأخرى 
للخروج منها إىل اآلخرة يوم القيامة بكيفية ال ندركها يف الدنيا، وال نعقلها لكننا نؤمن 
بام جاءنا عنها من احلق بعد أن أخربنا عنها احلق املبني، فياويلتنا حينئذ يوم تفتح هذه 
البوابة إىل ما هو أعظم، وال نملك حينها من أمر تلك املرحلة إال ما ادخرناه هلا يف حياتنا 
الدنيا هذه، قبل أن يعلن املوت هناية مهلة العمل وفسحة التوبة إىل اهلل الذي له امللك يف 

كل حني، وهو الواحد القهار.

 فهل أدركنا مع ضعفنا هذا أن املوت واقع علينا يف أي حلظة، وأنه سينقلنا مبارشة 
إىل أهوال أشد خوًفا وفزًعا من كل خوف وفزع مر بنا يف الدنيا إال أن نلوذ بأمن اهلل 
باإليامن به، حيث أمامنا يوم ال مال لنا فيه وال والد وال ولد وال صاحبة وال فصيلة، 

هذا هو املوت الذي يفر منه كل حي، بينام هو مالقينا: )ۉ  ۉ   ې  ې  ې  
ې  ى  ىائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ( ]اجلمعة: 

بعد  امليت،  الصالة عىل  من  حلظات  خالل  القرب  إىل  فوًرا  املوصل  املوت  هو  وهذا   ]8
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عال  إىل  العاملني  ليفوج  بسببه،  الدنيوية عن كل يشء  والروابط  األوارص  انقطاع مجيع 
وهذا  ]املؤمنون: 101[  آخر وبحالة أخرى: )ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   ( 
هو املوت أول أهوال القيامة والناقل للجميع إىل حياة برزخ علمها عند اهلل، ومن ثم إىل 
ا، فرادى  حشد األولني واآلخرين يف ميدان علمه عند اهلل، ولكن يف وضع خمتلف جدًّ

كالفراش املبثوث: )ی  جئ  حئ  مئ  ىئ( ]مريم: 95[. 

*****

هل اأتاك حديث املوتى؟

من يستطيع أن يأتينا بأخباراملوتى من بعدنا؟ ندرك صعوبة استحضار مثل هذه 
التطلعات ونحن يف حياتنا الدنيا غافلون الهون ساهون، ولكن لنتذكر دائاًم أن هناك 
الذين رحلوا عنا بعد رحيلهم، ال سبيل ملعرفته إال جمماًل من  املوتى  خرًبا عظياًم عند 
الدنيا ميت واحد  إىل  لو رجع  تفاصيله فستكون مذهلة بال شك، ختيلوا  أما  الوحي، 
كنا  أخباره عياًنا كام شهدها حتى وإن  فأخربنا  الناس،  أدنى عامة  منهم فقط ولو من 
فهل  حسيًّا!  إدراًكا  ال  بالقلوب  تصديًقا  الوحي  أخربنا  كام  احلق  أنه  جازمني  نعتقد 
سيبقى عىل وجه األرض كافر بعد ذلك اخلرب؟ هل سيبقى عليها ملحد جيادل يف اهلل 
يغري علم؟ فإن قال مكابر: كيف جتزم أن خربه ذلك الذي سيجعل الناس يؤمنون كافة 
صحيح، نقول له تنزاًل: وأنت كيف حتكم بأن ال خرب أو أخبار عنده مثل هذا ال جيعل 
الناس مؤمنني كافة؟ وال سيام ونحن نصدق خرب السامء عن ذلك، لقد جاءنا نذير مبني 
وصادق أمني، وهذا النذير ليس من عامة الناس كي نخترب عدله وصدقه وحاله، بل 
هو املصطفى من بني ذرية آدم عن بكرة أبيهم  وبشهادة قومه أنه الصادق األمني قبل 
املوت، وحًيا من  بعد  بالكثري عام سنواجهه  الوحي وبعده، فأخربنا عن ربه   نزول 
ا وحقائق كاملحجة البيضاء، نوًرا وهدى، ال يرتبط وقوعها بإيامن الناس  عند اهلل، حقًّ
ما  يصدقه  ما  ومع  عليها،  اخلالق  فطرنا  التي  فطرتنا  مع  ينسجم  بام  جاءنا  عدمه،  من 
كتابني  بني  املدركة  بعقولنا  فأصبحنا  لنا،  ربنا  رصفها  التي  الكونية  اآليات  من  حولنا 
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عظيمني، كتاب مقروء هو كالم اخلالق امليرس لكل مدكر، ويصف فيه أمرنا كله مجلة 
وتفصياًل، وكتاب منظور من آيات يف الوجود تتطابق مع ما ورد يف الكتاب املقروء، فام 
الذي حيول بيننا وبني اإليامن الصادق واليقني اجلازم بام أدركناه بعقولنا، وبام صدقنا به 
النبيون واملرسلون؟ خاصة أننا ال نملك من أمرنا شيًئا، بل نحن ِمن ُملِك من يملك كل 
يشء وحده ال رشيك له، ومردنا إليه طوًعا أو كرًها، ونحن عبيده وال خيار لنا إال أن 

نقول بكل ترضع وخوف ورجاء ورغبة ورهبة منه: )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ( ]املمتحنة: 4[. 

*****

خيار الإميان ول خيار بعده

وبعد أن علمنا خرب هذه الوحشات الثالث، لنتذكر تلك التساؤالت التي وردت 
قائلة لك: من أنت؟! ومن  الكتاب، عندما ختاطبك نفسك من داخلها  يف صدر هذا 
جاء بك إىل هذا الوجود؟! وإىل أين ستذهب بعده؟! وكيف ومتى وأين يتم ذلك؟! إن 
الذي يدفعك إىل تلك التساؤالت هو حقيقة تلك الوحشات املحدقة بك يف حياتك، 
وأنت يف هذا الوجود، من وحشة إىل أخرى، فأنت بال زمان حمدد، وال مكان ثابت، 
قلًقا لعباده  الوجود خوًفا وال وحشة وال  الرمحن ل يكن ليجعل من هذا  لكن اخلالق 
القريبني منه، فال يمكن أن يكون هذا الوجود خالًيا من األنس والسعادة واالبتسامة 
والطمأنينة واألمن؟ قطًعا ال وألف ال، لكن األمر حيتاج إىل الرجوع إىل املصدر الصايف 
واملنبع األوحد لكل يشء يف هذا الوجود حتى نلوذ عن هذه الوحشات بدفء موجدها 

واملترصف فيها.

 ال يقترص األمر عىل وحشات ثالث، بل هناك وحشات ال هنائية يف الوجود، منها 
مثاًل وحشة احلدث يف الكون، وهو أننا نشاهد من الكون فقط من سجالت املايض، 
نرى  فنحن  السنني!  آالف  قبل  حدث  ما  وال  آنيًّا،  به  حيدث  ماذا  نعلم  أن  يمكن  وال 
الضوء القادم إلينا من الكون السحيق ليخربنا عن النجوم! وما هو يف الواقع إال سجل 
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ملاضيها، حيث قد تكون هذه النجوم اندثرت قبل ماليني السنني، وما زال الضوء يصلنا 
من مكاهنا لبعدها عنا، وال يوجد أي نجم تراه يف السامء يف موقعه احلقيقي نظًرا لبعد 
املسافة، وهذا يؤكد فقر اخللق إىل من يقدر عىل توفري األمان هلم من تلك الوحشات، 
عبادة  دون  من  احلياة  باإلمكان  أنه  الباطل  واالدعاء  )املزعوم(  االستغناء  يستحيل  إذ 
به، إنك ال تقدر عىل ذلك وأنت تدرك متاًما  اخلالق وتوحيده واالستعانة واالستغاثة 
كلها  هلا  مستسلاًم  بك  املحيطة  الوحشات  هذه  مواجهة  يف  الضعف  كل  ضعيف  أنك 
وأنت تعلم يقينًا أهنا جمرد جند من جنود من أوجد الوجود كله وأن قدرها بيده، جهاًل 
تزعم أنك بمفردك تستطيع النجاة وأنت ال متلك أي يشء يف قدرك وقدرتك، أنت تأيت 
إىل الدنيا سقياًم حممواًل، وترحل عنها ميًتا حممواًل، ال تقدر عىل يشء يف أول حياتك، 
فلم تدخل إىل الدنيا كبرًيا ماشًيا، بل مُحلت إليها صغرًيا باكًيا، ولن ترحل عنها يف آخرها 
خمتاًرا، بل ستحمل أيًضا ميًتا مبكًيا ملن بعدك، أنت مكلف يف فرتة تكليف حمدودة مترُّ 
املودع  بالبكاء  وتنتهي  القادم،  بالبكاء  تبدأ  التي  البرص يف وسط حياتك  عليك كلمح 
إال  يلومّن  فال  الفرصة  تلك  ت  فوَّ ومن  ُمبكًيا،  وترحل  باكًيا  تأيت  إنك  املوت،  بسبب 
باالتصال  إال  الوحشات  أو مهرب من هذه  أمان  له  يكون  أن  يمكن  نفسه، حيث ال 
منها  السالمة  به  تضمن  حيث  عليها،  القادر  ومدبرها  موجدها  مع  والفوري  القوي 
كلام دب إليك الرعب من وحشات الدنيا وما بعدها، تنقلب إىل أمان وطمأنينة بمجرد 

ارتباطه بالذي خلقها وقدرها، وأحاط هبا علاًم ونواصيها بيده.

ا يف الوجود كله؟!  أرأيت كيف يصبح وجود اإلله األوحد القادر الباقي رضوريًّ
إنه هو الذي تلوذ به من هذه الوحشات، وتستقبل منه رساالت اخلري واألمان والسالمة 
والسعادة يف الكون بواسطة الرسل والكتب الساموية والداعني إىل اخلري، كلها تدعوك 
متزوًدا  النجاة  طريق  لتسلك  للمعاين،  موصلة  لغة  وبأيرس  وشفقة  ورمحة  تودد  بكل 
بالزاد الرضوري، حتى تفوز بضامن األمن العظيم الذي ليس بعده أمان، ال قبل املوت 
يشء  كل  عىل  والقادر  يشء،  لكل  املالك  وعدهم  ممن  تكون  أن  حتب  أال  بعده،  وال 

)ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ   بقوله:  والفزع  اهلول  أشد حلظات  املطلق يف  باألمن 
الدنيا يوم  تريد أن تضمن متعة السالمة مقدًما يف  ]الزخرف: 68[؟ أال  ھ   ھ( 
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)ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   أن تتنزل املالئكة مبرشين باألمان لكل مؤمن ومؤمنة: 
پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ( ]فصلت: 30[؟  

من  املنجي  العظيم  األبدي  األمان  واهلل  إنه  أمان،  من  به  وحسبك  اهلل  أمان  هذا 
كل خوف، أمان حيميك من كل وحشة، أمان يرافقك أخي املؤمن، يف مسريك يف هذا 
الطريق املستقبيل الذي ال حميص عنه وال مهرب، عند إيامنك بخالقك القادر عىل نقلك 
من هذه الوحشات إىل طريق آمن وسفر مريح حتى جتتمع يف النهاية ليس فقط مع من 

)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   حتب يف أحسن حال قدره اخلالق يف هذا الكون: 
ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ( ]الطور : 21[ بل أيًضا 

)ڃ   املقيم:  النعيم  درجات  أعىل  يف  واألطهار  املرسلني  من  األخيار  املصَطَفني  مع 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڎڈ  ڈ   ژ  ژ( ]النساء: 69[ وهبذا اإليامن وحده حيصل لك األمان 
وألذ  أمجل  إىل  واملوت  والوجودية  واملكانية  الزمانية  الوحشات  تلك  وتنقلب  املطلق، 
رحلة سياحية كونية تستمتع فيها بكل استطالع ملجهول، وتعيش كل مرحلة جديدة 
يف وجودك وقلبك معلق باخلالق العظيم وكأنك وافد إليه ضيًفا تتفرج يف طريقك إىل 
كل ما يراه غري املؤمن أهوااًل مفزعة ووحشات مهلكة، أما أنت فبإيامنك هذا تراه نعياًم 
وطمأنينة وأمنًا، ومن سعادتك يف الدنيا أنك تؤمن بذلك األمن وترجوه، ولك حسن 
املآب املَطمئن أيًضا يف اآلخرة بعد ارحتالك من الدنيا بحفظ الرمحن ورعايته، فتتواصل 

جث   يت      ىت   ختمت   حت       جت   يب    ىب   )مب   عليك:  واألمان  الطمأنينة 
پ(  پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يث    ىث   مث  

]الرعد: 28- 29[.  

ليس كثرًيا أن يقال لك واحلال هذه: انتبه! استيقظ! استعد! يا صديقي، هذه املرة 
التي كنت حترض فيها صالة اجلنازة طمًعا يف قرياط أو قرياطني،  املرات  ليست كتلك 
مستعجاًل لالنرصاف من الصالة إىل دنياك وكأنك معمر فيها، هذه املرة الناس هم من 
جاؤوا بجنازتك طمًعا يف تلك القراريط التي كنت تطمع فيها إبان حياتك، أما أنت فقد 
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انتهى األمر قبل أن تغسل أو تكفن، لقد أقفلت ملفات حياتك الدنيا كلها، فال زيادة 
للحسنات وال نقص من السيئات، إال بتلك الثالث املوعودة: »صإلة لارلة، أو عتم 
للتفع بل، أو ولإ صالح لإعو لل«)1(، أنت اآلن ميت، يعني أنك ال تستطيع حتريك شعرة 
يف جسدك، فضاًل عىل عضو من أعضائك التي كنت تلوح هبا يمينًا وشاماًل يف حياتك 
وتسمع  بعينك،  وترى  بيدك،  وتبطش  برجلك،  متيش  قبلها  كنت  لقد  حساب،  دون 
بأذنك، وتنطق بلسانك، وتعقل بقلبك، وأنت يف تلك اللحظة يف عال آخر ال تتابع عال 
األحياء الذين أصبحوا وحدهم يتابعون جسدك، وينتظرون دورهم مثلك، وأنت يف 
عال آخر، ال يعنيك شيًئا أهنم محلوك أو وضعوك، دفنوك أم أحرقوك، أكلتك السباع أو 
ا،  الدود يف اللحد، أنت بعد املوت جمرد كتلة من حلم وعظم تقدم للبىل والفناء جسديًّ
انفصلت عنك مجيع نواميس احلياة الدنيا وزخرفها وقوانينها، لتدخل يف ظالم املوت 
وظالم القرب وظالم الربزخ القادم، فال نور وال ضياء إال ذلك النور الذي يكابر اإلنسان 
بالصد عنه وهو بكامل قواه وعافيته بالدنيا ظنًّا منه أنه يف سعة من أمره أو أنه يف غنى 
عنه، إنه ذلك النور الوحيد والربهان الرباين املبني الذي طاملا ناداك اخلالق يف حياتك أن 

تتمسك به لتنري به طريقك املوحش بعد املوت: )ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ائ( ]النساء: 174[.

إن هذا النور الذي أنزله من يملك كل يشء يف حياتك ومماتك وحتى الرتاب الذي 
سيضم رفاتك، ويعلم مقادير الدود التي ستأكل جسدك، نور اهلل، املصباح الفعال يف 
تلك الظلامت املوحشة، إنه نوٌر حني ال يوجد نور سواه، إنه نور اخلالق القادر عىل جعله 
نوًرا للميت أفضل من أي نور نتخيله يف عال الدنيا، ولك أن ختتار أهيا اإلنسان، األخذ 
به أو تركه، بعد أن تعلم علم اليقني أنه ليس لك من اهلل مفر وليس لك من دونه ملجأ، 
ولئن أعطاك حرية االختيار يف حياتك الدنيا تفضاًل منه سبحانه فقد أخربك عن عاقبة 
كل خيار، وخيار العقالء وأويل األلباب واحد فقط، إنه اإليامن باخلالق والتصديق بخرب 
السامء، طمًعا يف النجاة والسالمة، وأوله اإليامن بوجود اهلل واإلقرار بألوهيته وربوبيته 

)1( احلديث رقم )1631( من صحيح مسلم عن أيب هريرة  أن النبي  قال: »إذا ما  اقفساُن افهطع 
علل علُتل إو من لاللٍة: إو من صإلٍة لارلٍة أو عتٍم للتفُع بل أو ولٍإ صالٍح لإعو لل«.
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وأسامئه وصفاته، فهو وحده الذي معك أينام كنت يف احلياة واملامت والبعث والنشور 
واحلساب والثواب، وهو وحده القادر عىل أن ينقذك من كل هول ووحشة تواجهك 
يف طريق األهوال الطويل املوحش الذي ال يقلبه إىل طريق أمان وأنس وابتسامة سوى 
الرمحن الرحيم الذي ترك لك يوميًّا نافذة استجداء ورجاء ودعاء إليه سبحانه وأنت 

تكررها واقًفا بني يديه: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الفاحتة: 5[. 

*****

 اإنك اأنت املعني باخلطاب 

هلام،  ثالث  وال  وأمن  خوف  بني  وجودك  وأن  عبًثا،  خُتلق  ل  أنك  أدركت  إذا 
أنت  إنه  الوجود،  هذا  يف  سواك  دون  الوحيني  بخطاب  املعني  أنت  أنك  تدرك  فمتى 
فال تلتفت! وال تنشغل أو تتشاغل بالدنيا! فاالستجابة لنداء اهلل توفر لك األمان من 
كل وحشة، فانفر إليه وحده دون سواه، فهو من وعدك بوعده الصادق، بأن تالزمك 
السعادة والطمأنينة يف الدنيا مع اإليامن، وأن تكون هناية طريقك الوجودي يف جنات 
النعيم، حيث ترتك وراءك كل هم وغم ونصب وتعب ومرض وموت، كي يلتم شمل 
األرسة الدنيوية مرة ثانية، بعد أن بعثرها املوت وفرقها ومزقها، نعم، بفضل اهلل وبرمحته 
سيحصل أعظم اللقاءات هناك، يف جنات النعيم، فهذا أبوك الذي فقدته ودفنته باكًيا 
واقًفا عىل قربه تدعو له حتى سلوت من فراقه فيام بعد، وهذه أمك احلنون الغالية التي 
انفطر قلبك لفراقها وكبّت ندمك عىل عدم برها قبل موهتا، وهذه زوجتك احلبيبة الوفية 
مربية األوالد وحافظة العهد ولصيقتك بالفراش سنني عدًدا، التي أظلمت عليك الدنيا 
بفراقها، فبقيت بعدها حتاول إخفاء ذلك الشعور العظيم بفراقها حياء ممن حولك من 
الناس، وهذا زوجك الويف الذي جفت دموع عينيك لفراقه يف الدنيا، وظننِت مع فراقه 
الذي  فلذة كبدك  أن اهلل سلم، وهذا  فاستوحشت من غيابه لوال  األبدي،  الفراق  أنه 
سبقك شفيًعا وهو صغري، أو تبعك وهو كبري، وهذا العم وتلك العمة واخلال واخلالة 
واجلد واجلدة وهذا القريب وهذا اجلار وهذا احلبيب وهذا املحب حاهلم كام وصفها 

اهلل: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى( ]احلجر: 47[.  
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 هذه ليست رواية خيالية، وال أحالًما وردية، إنه احلق مثل ما أنكم تنطقون، إن 
هذا هلو القصص احلق، كلهم جمتمعون يف نعيم ال شقاء بعده، كأنه ل يمر عليهم يشء 

مما ذكرناه من وحشات، لقد جتازوا ذلك كله، فأصبحوا منشغلني يف النعيم املقيم: )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]يس: 55- 58[ واألمجل من 
هذا أهنم ل يصلوها من وحش وال خوف، بل من طريق آمن ملا آمنوا باهلل، وصدقوا 
املرسلني، ل يستوحشهم الزمان بوحشته، وال املكان بوحشته، وال الوجود وال احلياة 
منذ  متواصل  مأمن  يف  منها  وجاؤوا  الدنيا،  يف  سعادة  يف  تقلبوا  بوحشته،  املوت  وال 
األمان  ضامنات  عليهم  تتنزل  املحرش  يف  وحتى  أيًضا،  قبورهم  ويف  احلياة،  مفارقتهم 

ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ    ۀ   )ڻ   الرحيم:  الرب  من  ترتى 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ   ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  

ى   ائ( ]الزخرف: 68- 71[. 
 سبحان اهلل! ما الذي يرصف القلوب عن هذا العرض العظيم، وأي خيار لعاقل 
عنه؟ أيرغب الغافل يف الوحشة واخلوف والندم واخلرسان املبني عن الطمأنينة واألمان 
والفرح والفوز املبني؟ إن املطلوب هو اإليامن باهلل والعمل بموجبه بقدر االستطاعة، 
وهذا أمر يف غاية اليرس، أال فاستيقظ أهيا الغافل، من نومك العميق، واخرج من ضباب 
اليقني، وتدبر معي! أرأيت كيف كانت مشاعرنا ونحن  الغفلة والتيه واحلرية إىل نور 
نتقلب يف تلك الوحشات الثالث السابقة، لنجد أنفسنا أمام أمان وضامنات وسالمة 
مطمئنة! ال أقول: اختفت لك الوحشات، بل انقلبت إىل مفرحات مؤنسات ملجرد أننا 
آمنا بأن اهلل الذي هو خالقها وخالقنا وال منجي لنا منها سواه، فقد فوضنا مجيع أمرنا 
إليه، وتوكلنا عليه وحده، ثم آمنا بوجود ما بعد وحشات الدنيا من وحشات يف اآلخرة 
وأهوال ال تعد وال حتىص، ولكننا أيًضا آمنا بأن مالذنا منها قلت أو كثرت هو اهلل وحده 

احلي القادر الرمحن، تلكم واهلل هي العيشة الراضية.

 ألسنا مجيًعا نعتقد أن كل نفس ذائقة املوت؟ وأننا سالكون طريق األهوال بعد 
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املوت ال حمالة، أفال نحصنه باإليامن ليكون آمنًا يف دنيانا وأخرانا بعد تلك الوحشات 
ا هبذا اإليامن  املهلكة؟ وهل يرتدد عاقل سوي من أن يسلكه مستعينًا باهلل مؤمنًا به؟ أحقًّ
نأمن يف كل مرحلة من مراحل طريقنا إىل اهلل، وسنلقى  الذي ال يكلفنا شيًئا، سوف 
الدنيا؟  يف  العيون  عليهم  وذرفت  القلوب،  فراقهم  عىل  متزقت  أن  بعد  ثانية،  األحبة 
أبرش أخّي وأخّيتي، إن اجلواب هو: نعم ونعم ونعم ونعم، إي واهلل بأن هذا هو اخلري 
الذي ينتظر املؤمنني وإنه حلق مثل ما أهنم ينطقون، هبذا اإليامن سيلتقون، وعىل وعد 
الرمحن هلم باملغفرة سيجتمعون، ويتذكرون حاهلم من قبل، بل وسيكون حديثهم عىل 

تلك األرائك وهم متكئون هو كام وصفه اهلل تعاىل بقوله: )ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   

وئ  ۇئ    ۇئ     ( ]الطور: 26- 28[.  

*****
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لقد وجد اإلنسان نفسه منذ الوهلة األوىل أمام حياة يف غاية التعقيد، وسريحل 
فيام  وجد  لقد  اهلائلة،  وعجائبها  أرسارها  من  ا  جدًّ قليلة  نسبة  عن  يعلم  أن  قبل  عنها 
ا( يتحاشاه ما استطاع إىل ذلك سبياًل،  وجد فيها )خرًيا( يبحث عنه بكل وسيلة، و)رشًّ
وأدرك أهنام متداخالن إىل درجة قد يتالشى فيها التفريق بينهام يف أقىص حدود التصور 
عرب  متواصل  نقاش  عن  بمنأى  والرش  اخلري  مصطلحا  يكن  ول  املفكرين،  بعض  عند 
التاريخ، فقد اختلف الناس يف تعريفهام، فمنهم من عرف الرش بأنه جمرد غياب اخلري، 
أي عرفه تعريًفا سلبيًّا، لكن هذا يقتيض أن الرش ال يشء، وهذا حمال مع وجود األل 
والنفور والضيق والرش العريف، ويعتقد أمثال )هريقليطس()1( أهنام نسبيان، فام ل يكن 
ا والعكس صحيح، ومنهم من قال: إننا نسمي الرش لكل يش نكرهه،  خرًيا يصبح رشًّ
وأما )سبينوزا( ومن يوافقه يف االعتقاد فريون أن اليشء الواحد يمكن أن يكون خرًيا 
ا يف الوقت نفسه، ومنهم من قال: إن الرش راجع إىل حرية اإلرادة يف اإلنسان؛  أو رشًّ
ألن اهلل ترك اإلنسان يفعل ما يشاء يف عامله الصغري كام يراه )ليبنتز(، ومنهم من قال: 
إن اإلنسان يسمي اخلري لكل ما يالئمه وحيبه، ويصف بالرش كل ما ال يرسه ويكرهه 
)هوبز(، وأما الفيلسوف املتشائم )شوبنهور( فقد بنى فلسفته أصاًل عىل أن العال كله 
رش حمض، وأكرب رش عند اإلنسان هو وجوده! ويرى )أوغسطني( أن الرش نوعان: رش 
أخالقي، ورش فيزيائي، وينفي أن يكون الرش األخالقي من صنع اهلل، بل هو من صنع 
اإلنسان، وأما الرش الفيزيائي فهذا من وجهة نظره عدالة إهلية تقع بعقوبة اإلنسان عن 
بذاته  أنه ال يوجد يشء يمكن أن يكون  خطيئته األوىل)2(، ويرى )توماس أكويناس( 

بالفيلسوف  القدماء يعرف  اليونان  Heraclitus )535ق. م- 475ق. م( أحد أشهر فالسفة  )1( هريقليطس 
الباكي؛ لكثرة بكائه عىل محاقات اإلنسان يرى أن أصل الكون هو النار! تقوم فلسفته عىل وحدة األضداد 
فاخلري والرش عنده واحد وكذا احلياة واملوت والشباب واهلرم َيعّدها مراحل متقلبة ليشء واحد: )أشهر 

فالسفة التاريخ، كامل، ص28(. 
)2( عبدالرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة املؤسسة العربية للدراسات والنرش، الطبعة األوىل، )1984م(، اجلزء 

الثالث، ص187- 189. 
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ا فقد ثبت أن كل موجود بام هو موجود عليه هو خري، وأن الرش ليس إال موجوًدا  رشًّ
باخلري، كأنه موجود يف كيانه الذايت)1(.

وسوء  الرش  عىل  مطبوع  متوحش  اإلنسان  إن  فيقول:  )سبنرس(  الفيلسوف  أما 
أن  روسو(  جاك  )جان  يرى  بينام  احلسنة،  بالرتبية  ذلك  تصحيح  يمكن  وإنه  اخللق، 
اخلري  من  تستمد  املعقوالت  مجيع  أن  فيعتقد  )أفالطون(  أما  بطبعه،  خريي  اإلنسان 
األعىل وجودها وماهيتها، وأن اخلري األعىل أساس العلم واحلقيقة ومع مجال كل من 
املعرفة واحلقيقة، إال أن صورة اخلري األعىل متتاز عليهام، وتفوقهام مجااًل. ويرى )دانتي(
)2( أن االجتاه الطبيعي لإلنسان جيب أن يكون نحو اخلري، بينام غريزته تدفعه نحو الرش؛ 

لذا أمكن جزاؤه عىل اخلري وحسابه عىل الرش.

وحديًثا،  قدياًم  والرش  للخري  نظرهتا  يف  الناس  أفهام  تتفاوت  أن  الطبيعي  ومن 
لن  فإنه  وأقدار،  أحداث  من  حوله  ما  غور  وسرب  بموضوعية  حياته  تأمل  من  ولكن 
ا حمًضا وال خرًيا حمًضا، واإلنسان بطبيعته جيزع من الرش، وينفر منه، ومن  جيد فيها رشًّ
ثم، فهو يوليه اهتامًما أكثر لدفعه عنه، واختالف املفكرين حول دور اإلنسان يف وجود 
الرش أظهر كل االحتامالت، فمنهم من قال: إن اإلنسان رشير بطبيعته، ومنهم من قال: 
إن اإلنسان خريي بطبعه، واجتاه ثالث يرى أن اإلنسان به جانبا اخلري والرش مًعا، وهو 
ما يوافق مفهوم الوحي الذي رتب عىل اخلري حسنات، وعىل الرش سيئات، وعىل هذا 
األساس جاء التكليف واملحاسبة عليه فيام يكون لإلنسان فيه حرية االختيار املطلق بعد 

أن تبني له: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ( ]اإلنسان: 3[.

وعىل الرغم من هذا التفاوت الواضح حول تعريف اخلري والرش إال أنه يبقى قضية 
ا يف كل فكر وحضارة، وقد بلغ اهتامم األديان القديمة بفلسفة اخلري والرش  حارضة جدًّ

)مرجع  بدوي،  الفلسفة،  موسوعة  عن   )نقاًل   .3 مادة   41 املسألة  األول  الكتاب  الالهوتية  اخلالصة   )1(
سابق(،  اجلزء الثالث، ص189(.

)2( دانتي أليغيريي Dante Alighieri )1265- 1321م( املوافق )663- 721هـ( شاعر إيطايل اشتهر باسم 
)دانتي( ومن أعظم أعامله )الكوميديا اإلهلية( التي تتكون من ثالثة أشياء: اجلحيم واملطهر والفردوس 

يطلق عليه الشاعر األعىل؛ ألثره يف انتقال أوروبا إىل عرص النهضة:
(Encyclopaedia Britannica-Dante Alighieri , Ricardo Quinones).
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أن ربطت كالًّ منهام بآهلة خمتصة به! فهناك ما يسمى بآهلة اخلري وآهلة الرش، فاملرصيون 
املجوس  عند  الرش  آهلة  هو  )آهورمن(  بينام  للرش،  آهلة  )سخمت(  من  جعلوا  القدماء 
الذين يعتقدون أن هذه اآلهلة موجودة بذواهتا، وتفعل الرش، فكانوا يسرتضوهنا بتقديم 
اتقاء  هبدف  والرجال  األطفال  حتى  بل  احليوانات،  ذبح  عىل  تقترص  ل  التي  القرابني 
رشها)1(، وهذا غاية االنتكاسة الفطرية لإلنسان، وسبحان من أنزل عىل رسوله األمي 
تعاىل:  قال  السوداوية،  القديمة خرب هذه اإلشكالية  له هبذه احلضارات  الذي ال علم 

)ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۉې  ې  ې     ېى  ى  ائ  ائ( ]الزمر: 38[ حسبنا اهلل عليه توكلنا، وإليه 

أنبنا، وإليه املصري. 

واخلط الفاصل بني اخلري والرش من منظور اإلنسان يصعب حتديده، وقد خيتفي 
ا حمًضا  متاًما، فاخلري املحض من زاوية من زوايا هذا الوجود، يمكن أن يكون كله رشًّ
من زاوية أخرى، وكالمها خري قدري يف الوجود بعمومه، فالسمكة الكبرية تبحث عن 
فإذا ما قابلت سمكة صغرية فرحت هبا، والتهمتها، وبدأت تالعب أمواج  فريستها، 
بينام احلدث من  املتعة،  به غاية  استمتعت  الذي  الدسمة )اخلري(  بالوليمة  فرًحا  البحر 
منظور تلك السمكة الصغرية ما هو إال خطر عظيم، إذ دامهها )الرش(، فحاولت تفاديه 
فاحلدث من  إربا،  إرًبا  فمزقت جسدها  الكبرية،  السمكة  تلك  بني فكي  حتى وقعت 
منظور السمكة الكبرية خري حمض، ومن السمكة الصغرية رش حمض، ومن منظور من 
فالسمك  به،  إال  الوجود  توازن  يتم  ال  طبيعي  تكامل  هو  الوجود،  هذا  أرسار  يتأمل 
ا؛ لكي  الكبري قليل العدد نسبيًّا، وحيتاج إىل أن يتغذى عىل السمك الصغري الكثري جدًّ
الصغري  السمك  ترك  الكبري، ولو  السمك  يفعل ذلك النقرض  النوعان، ولو ل  يبقى 
يتوالد بعيًدا عن )تقليم( األسامك الكبرية له لربام مأل مياه البحر عدًدا وتعفن، فتوالده 
الكبري كي حيفظ هو  للسمك  نوعه، ويوفر غذاء  بقاء  بكثرة حيقق هدفني: حيافظ عىل 

اآلخر بقاءه.

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثالث، ص186. 
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 وكذلك احلال مع اإلنسان نفسه، يصل به األمر أحياًنا أن يقوم بالقضاء عىل عضو 
من أعضائه، فيقطع رجله أو يده )من الغرغرينا( ليهلك ذلك العضو متاًما، فيوقع به 
)الرش( املنهي لوجوده؛ تطلًعا إىل السالمة و)اخلري( املبقي للجسم كله، وهكذا يصبح 
اخلري والرش متاميزين يف أطراف الوجود وتفاصيل املوجودات، ولكنهام يف النهاية خري 
يف عموم الوجود كله، فام يؤل من جهة قد يرس من جهات عدة، وطاملا أن اإلنسان ال 
يمكن له أن يقرتب من مركز التحكم القدري للوجود، فاألفضل له أن يعيش عمره 
حمتسًبا عىل  منه، صابًرا  قريب  بكل )خري(  مستمتًعا  ملا حيدث حوله،  متقباًل  مسرتخًيا 
كل )رش( يصيبه، موقنًا أن العاقبة يف النهاية إىل خري عام سينكشف له عاجاًل أم آجاًل، 

وليعلم أنه يف كل أحواله حتت عناية مالك امللك  ورعايته.

فهو  مفاهيمهام،  وحتديد  والرش  اخلري  تعريف  يف  القدم  منذ  الناس  اختالف  أما 
طبيعي كاختالفهم يف أي قضية قدرية أو غيبية أو كونية متعلقة باهلل اخلالق، وليس غريًبا 
حياول  عندما  الغريب  ولكن  ونحوه،  التعريف  حول  اخللق  بني  االختالف  حيدث  أن 
يتحدث  الكامل،  ملكه  يف  واخلري  بالرش  يبلو  الذي  اخلالق  مقام  عىل  التامدي  املخلوق 
املخلوق عنهام من حيث الوجود أصاًل يف الكون، وكأهنم خيتلفون مع اخلالق عىل يشء 
يقدرون عليه، أو يشء يمكن أن يكون حمل مزامحة أو منافسة بينهم وبينه، أي يتصورون 
أن اخلالف بني طرفني متكافئني متقاربني، فجعلوا من هذه القضية قضية جدل وحماولة 
استحواذ وسيطرة، كام يتنافس شخصان أو حضارتان أو ملكان من ملوك البرش، بينام 
وال  تساوَي  وال  تكافَؤ  فال  وحده،  هلل  كله  فاألمر  متاًما،  خمتلف  اخلالق  حق  يف  األمر 

رشيَك وال ندَّ وال شبيَه له سبحانه.

تبقى أقدار اخلري والرش أكرب من سعة عقل اإلنسان وجمال تفكريه املحدود، ويبقى 
اإلنسان ضعيًفا أمام مقام مالك امللك سبحانه الذي حكم بحكمه الذي ال معقب له 

بقوله: )ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]احلديد: 22[. فَقَدُر وجود اخلري والرش أساًسا هو من شأن اهلل 

وحده ال رشيك له، وهو أكرب من أن نخضعه لتصوراتنا وخياالتنا القارصة. 

*****
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)ی  جئ  حئ  مئ(  ]األنبياء:35[ 

اإلله  وإنه  العال،  والصفات  احلسنى  األسامء  له  الذي  العظيم  بربنا  نؤمن  إننا 
الواحد األحد العظيم الصمد الذي خلق اخللق، وقدر األقدار، وأنزل املقادير، وخلق 
وخيتار  يشاء  ما  خيلق  الذي  وهو  الناس،  خلق  من  أكرب  هي  التي  واألرض  الساموات 
اختياًرا ال معقب له من خلقه، ومن ذلك تقدير اخلري والرش ابتالء، وهو الذي خيلق، 
واألقدر  واألكرب  األعىل  ملقامه  كذلك  يكون  أن  رضورة  وجيب  يفعل،  عام  يسأل  وال 
ا يرجى، وخيشى، ويوحي إىل خلقه الذين  واألبقى، إذ لو كان ُيسأل عام يفعل ملا كان ربًّ
هم دونه يف كل يشء، لدرجة ال ترد معها أي مقارنة حتت أي ظرف، وتعاىل اهلل أن يكون 

له ند أو شبيه أو منافس يف ملكه، بل امللك كله: )ی  ی   ی( ]غافر: 16[.  

 فام بال هذا اإلنسان الضعيف يرتقي مرتقى ل خيلق له، جماداًل يف تفصيل اخلري 
الترصف والتأويل وكأنه صاحب شأن  والرش بغريعلم، يقسمهام، ويقررمها، ويدعي 
أعىل وهو ذلك اإلنسان اهللوع الذي: )ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ( 
]املعارج: 20- 21[ وإننا لنخجل أن نفكر جمرد التفكري هبذه املقارنة، ولو تنزاًل بمقام الذي 

قدر، واختار، وقال بكل قوة وهيمنة واقتدار: )ىئ  ىئ  ی   یی  ی  جئ  
حئ  مئىئ  يئ  جب( ]األنبياء: 35[ وإنك لتعجب من حال أولئك الذين يعلمون 
أن مآهلم إىل رهبم قدًرا دون اختيار منهم، فيجادلون يف اهلل بغري علم وال هدى وال كتاب 
منري، مكابرين دون أن يبادروا يف اليقظة من هذا السبات، ويصحون من هذه السكرة، 
ُم وجوهنا شطرها أمجعني، ال يتخلف منا  ُنَيمِّ فيستعدون لتلك الرجعى املخيفة، التي 
أحد ال بطوعنا واختيارنا وال رغبتنا، وإنام القدر الذي ال مناص منه، والذي ال طاقة 

للمخلوق برده أو رصفه أو اهلروب منه: )يئ  جب( ]األنبياء: 35[. 

ال يقف ظلم اإلنسان وجهله عند جدلية اخلري والرش فحسب، بل يتجاوزها يف 
مجيع القضايا اجلدلية طيلة تارخيه، كم كان اإلنسان ظلوًما يف حق من أوجده جهواًل 
يف جداله ومكابرته يف قضايا أكرب منه، وليس أرش عىل اإلنسان من أن خيرج من دنياه 
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، ونحن  الفانية هذه كلمح البرص بخسارته ألخراه الباقية، أما آن لنا أن نتأدب مع اهلل 
من  منا  أكرب  هو  مما  أكرب  بل  منا،  أكرب  هي  التي  الكربى  القدرية  القضايا  تلك  نقتحم 
اخللق أمجعني، واإلنسان مهام كابر فهو جمرد عبد هلل ضعيف إليه فقري إليه، يترضع إىل اهلل 

بسؤال اخلري، ويستغيث به لينجيه من الرش، وال يملك سوى ذلك.

 جيب أن نستحرض هذه احلقيقة دائاًم عندما نتذكر أقدار اخلري والرش، ألمهيتها يف 
كل ما يعرتض لنا من شبهات وجودية وكونية، ولنقدم إيامننا واستشعار عظمة اخلالق 
هذه قبل اخلوض يف تفصيل مضامينهام، وكذلك األمر مع كل قضية غيبية كأصلهام، 
وحقيقة اجلنة والنار، والقيامة، وخلق إبليس، واملالئكة، وغريها، مما هي أصاًل مشيئة 
عظمى، وإرادة كربى هلل وحده نصغر ومن ثم بإيامننا نتصاغر أمامها، نتأدب كل األدب 
مع اهلل؛ ألنه هو امللك احلق ال إله إال هو وال ند له سبحانه يف ملكه، وهو املالك املترصف 
خيلق ما يشاء وخيتار، وال نختار دونه، ولقد اختار أن خلقنا، وخلق معنا كل يشء ومن 
ذلك نواميس اخلري والرش، فأين أدبنا معه سبحانه؟ لقد أثبت القرآن للجن أدًبا مع اهلل 
عند ذكرهم للرش عىل الرغم من أهنم يؤمنون بأن اهلل خالق كل يشء، فقالوا تأدًبا معه: 
)ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]اجلن: 10[ ومن قبلهم نسب 
خليل اهلل إبراهيم  املرض إىل نفسه والشفاء إىل اهلل: )ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( 
]الشعراء: 80[ وهذا احلبيب  أيًضا يقوهلا يف دعائه هلل متأدًبا معه: »والرش ل س إل ك«)1(.

 *****

ن�سبية اخلري وال�سر

عربة  وال  سبحانه  ومشيئته  اخلالق  بقدر  الوجود  عال  يف  موجودان  والرش  اخلري 
ملن ينفي أحدمها، ويثبت اآلخر، وللرش فلسفة ومنطق خاص جتعل إحساس اإلنسان 

)1(  احلديث رقم )771( من صحيح مسلم عن عيل بن أيب طالب  عن رسوِل اهللِ  أنه كان إذا قام إىل 
الصالِة قال: ») ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  (  ]األنعام: 79[  

إىل أن قال: »والرشُّ ل س إل ك«.
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منظوره  وفق  اليشء  للحكم عىل  عليها  يقف  التي  النائية  الزاوية  تلك  من  انعكاًسا  به 
ا من زوايا عدة،  الشخيص بأن األمر رش أم خري، فاخلري من زاوية معينة قد يكون رشًّ
والرش من زاوية قد يكون خرًيا من زوايا عدة، حيق ملن نظر لألمراض - نظرة جمردة - 
أن يصفها بالرش املهلك، وكذا احلال لو نظر إىل القتل والفراق واحلوادث واإلخفاقات، 
بمعزل عام حوهلا، بينام هي من ناحية القدر الكوين تأيت ضمن تركيبة خري باطن متوازن 
لنا بعض األشواك يف  بدا  النهاية خري ظاهر عام، وإن  ينتج عنها يف  بد أن  متكامل ال 

جنبات طريقه.

لنأخذ عىل سبيل املثال ظاهرة املوت، الذي يفر منه كل حي، لو ل يمت اإلنسان 
تدري  ال  واملخرفات  املخرفني  من  طابور  أرستك؟!  تتخيل  أن  عساك  فام  هرمه  بعد 
أختدمهم أم ختدم نفسك حتى هترم مثلهم، وتصطف معهم يوًما، فيأيت من بعدك بأثقل 
عبًئا منك وهكذا! وكذا احلال مع هزيمة املسلمني يف معركتي أحد وحنني يف أول األمر، 
ولو انترصوا فيهام كبدر والفتح وتبوك ل نجد أمامنا هذه الدروس العظيمة يف اإلدارة 
واالنضباط وخطورة حب الدنيا والتفريط يف ذلك عىل املستويني السيايس والعسكري، 
وخطورة عدم االنضباط حتى لو كان القائد هو سيد البرش، فحيثام وجد اخللل اضطرب 

النرص، بينام الكل سيموت سواء يف املعركة أو عىل الفراش.

أن  يمكن  التي ال  العاملية  العاملي يف احلروب  املستوى  أيًضا عىل  احلال   وكذلك 
البرش  املاليني من  باخلري مطلًقا، بل هي رش مستطري قىض عىل عرشات  يصفها عاقل 
وبسببها خرس العال ترليونات الدوالرات، ودمرت املصانع واملباين واملزارع واملمتلكات 
التكنولوجي اهلائل الذي رسعته تلك احلرب  التقدم  انظر إىل  واحلرث والنسل، لكن 
حينها ليصعد بالعال الذي عاش بعدها خمترًصا آالف السنني يف سلم احلضارة اإلنسانية، 
ما جعل الناس يتغلبون عىل الكثري مما يواجههم من عقبات معيشية ونقص يف املوارد مع 
ازدياد عدد سكان األرض، وسواء وقعت تلك احلروب أم ل تقع، فجميع قتىل احلرب 
لو ل يموتوا فيها، فإهنم حتاًم سيموتون مثل غريهم بانتهاء األجل، ولو عاشوا بعدها ملا 
بقي اليوم منهم أحد عىل قيد احلياة، وسيفنون عن بكرة أبيهم باملوت الطبيعي، كام مات 
اليوم مجيع األحياء الذين عارصوهم إبان احلرب، لكنهم تقدموا بموهتم قلياًل ليصبح 
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العلم بسببهم أكثر تقدًما، وبقي التقدم العلمي املحفز باحلرب خادًما لإلنسانية فيام بعد 
وفاحًتا هلا أبواًبا من العيش الرغيد، ولوال احلرب العاملية لربام تأخر اإلنسان حينًا من 

الدهر حتى يصل إىل ما وصل إليه من تكنولوجيا يف عرشات السنني.

 ثم انظر أيًضا إىل تفيش األوبئة واألمراض ودفعها لكل عال أن يسهر باحًثا عن 
دواء ناجع له، وحتى عىل املستوى الفردي واألحداث واألحزان، ال بد من وقفة تأمل 
يف أفراحنا وأتراحنا، لنفرتض أن هناك شاّبني حمافظني يف العرشين من عمرمها، أصيبا 
يف حادث سري، فامت أحدمها عىل الفور وبقي اآلخر، من املألوف أن تبكي أرسة امليت 
بكاًء شديًدا عىل فقيدهم، وتفرح أرسة الناجي من احلادث لسالمته، وإىل هنا واألمر 
طبيعي، وحيث إن احلي ال يأمن الفتنة، فقد حيدث أن ينحرف احلي منهام نحو الكفر 
وهو احلي بني أهله، وينتظر موًتا ينتظره كل خملوق وفق أجله املكتوب، فيموت عىل 
الكفر، فباهلل عليك يف هذه احلالة أهيام امليت وأهيام احلي؟ وأهيام الذي سلم من الرش فعاًل 
وأهيام الذي وقع يف الرش كل الرش، لنتذكر قصة اخلرض وموسى عليهام السالم عندما 
قتل الغالم، وأي خري ظاهر يف قتل غالم بريء! لكن عندما كشف الرس بعد ذلك بأن 

)ۀ  ہ   ہ  ہ   قتله كان خرًيا له ولوالديه عىل الرغم من أنه ُقتل، قال تعاىل: 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ۇ  ۆ  ( ]الكهف: 80- 81[. 

 هذه النظرة الرشعية املتوازنة للخري والرش هي أساس التذكري باالحتساب والصرب 
عند املصائب، وتفويض األمر هلل بطيب نفس وصدق توكل عليه، ومن يتوكل عىل اهلل 
فهو حسبه؛ ألننا ال ندري أين يكمن اخلري والرش احلقيقي، ولذلك كان احلل الوحيد هو 
تفويض األمر كله إىل من يعلم ذلك كله، وانطالًقا من هذه النظرة املعتدلة للخري والرش 
تستطيع أن تفهم جيًدا حاجتنا إىل التشايف والتداوي من الوحي بشقيه القرآين والنبوي، 
ونازلة،  تعزية  كل  يف  هبا  التذكري  جيب  التي  العظيمة  العالجية  اجلرعة  هذه  من  ابتداًء 
والتي جتدها يف هذا النص الذي أخربنا به من ال ينطق عن اهلوى، قاهلا صحيحة رصحية 
: »َعَجلتا ألَْمِر  بكل صدق يل ولك، وملن كانوا قبلنا وملن سيأتون بعدنا، يقول الرسول 
 ًْ اُو َشَوَر فواف ُل لُل َخٌع ل َس ذلَك ألََحٍإ إو لتُلْؤمِن إِْن أَصابتُل َسهَّ املؤمِن إِنهَّ أْمَره ُكتهَّ
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ا لُل«)1(، ثم أتبعها باجلرعة الثانية من الدواء  ًْ َخعت اُو َصرَب فواف ا لُل، وإْن أَصابتُل َضهَّ َخعت
، عندما قال له: »َلا ُغاَلُل، إيِنِّ  الشايف الذي جاء يف وصية نبي الرمحة  البن عباس 
َوإَِذا  اللهََّ،  َفاْسَأْل   ًَ َسَأْل إَِذا  اَمَك  ُتَ َتِْإُه  اللهََّ  اْحَفْظ  َيَْفْظَك  اللهََّ  اْحَفْظ  َكتَِمٍ   ُلَك  ُأَعتِّ
ٍو َلْ َلْلَفُعوَا إِوهَّ  ًْ َعىَل َأْن َللَْفُعوَا بَِشْ َة َلْو اْلَتَلَع ًَ َفاْسَتِعْن بِاللهَِّ، َواْعَتْم َأنهَّ اأْلُمهَّ اْسَتَعلْ
ٍو َلْإ َكَتَلُل  وَا إِوهَّ بَِشْ ٍو َلْ َلُضُّ وَا بَِشْ ٍو َلْإ َكَتَلُل اللهَُّ َلَك، َوَلْو اْلَتَلُعوا َعىَل َأْن َلُضُّ بَِشْ

ُحُف«)2(. ًْ الصُّ ًْ اأْلَْلاَلُل، َوَلفهَّ اللهَُّ َعَتْ َك ُرفَِع

هبذا اإليامن واالحتساب والتسليم هلل، لن تستمتع باخلري، وتتحمل الرش فحسب، 
بل سينقلب كل رش إىل خري حمض لك مهام كان قاسًيا؛ ألنك ستشعر أن كل يشء قد 
قدر بحسابه، فتنتظر اجلزاء من كليهام، وبعد ذلك تعيش طبيعيًّا يف حياتك الدنيا راضًيا 
من  إال  هلا  راد  أقدار ال  من  أصابك  ما  ورزق، صابًرا عىل  من عيش  لك  اهلل  قسم  بام 
قدرها، وحينها لن تأسى عىل ما فاتك، ولن تطمع بام ليس لك، وستستمتع بام نالك من 
خري ومعيشة هنية مهام كانت، بقناعة لباسها الرضا واالحتساب واالبتسامة الدائمة يف 
احلياة، وستكون طيب النفس ذاكًرا شاكًرا ملن قدر يف ملكه كل قدر، وقسم كل رزق، 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   )ۋ   لك:  قدر  ما  إال  لك  ليس  أنه  مؤكًدا  احلق  وقوله  وقال 
ۇئ  ۇئ   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئوئ   ۉ  ېې 

ۆئ   ۆئ  ۈئ( ]الزخرف: 32[. 

*****

)1( احلديث رقم )3980( من صحيح اجلامع لأللباين عن صهيب بن سنان  أن النبي  قال: »عجلتا 
ا لُل وإن  اُو شور وكان خعت ألمر املؤمن إن أمره كتل لل خع ول س ذلك ألحٍإ إو لتلؤمِن إن أصابْتُل سهَّ

ا لل«. اُو صرَب فوان خعت أصابْتُل ضهَّ

، وصححه األلباين. )2(  رواه الرتمذي )2516( عن عبداهلل بن عباس 
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الت�سال الأعظم )الوحي(

كل حديث عن الوحي لن يتعدى ذكر الوقائع واملشاهد واألحداث الثابتة فقط، 
فال حتليل وال توقعات وال اجتهادات يف شأنه؛ ألنه أمر غيبي ال جمال ألي خملوق أن 
يضيف فيه أو ينقص، فاخلالق قد خلق وقدر وأراد وشاء وحكم وال معقب حلكمه، قيض 
األمر وانتهى، فوجد اإلنسان نفسه ماثاًل أمام عال شهادة يستطيع استكشافه مع الزمن، 
وعال غيب يستحيل عليه، والغيب ليس عدًما ملجرد أن اإلنسان ال يعلمه، وحتى يؤمن 
اإلنسان بالغيب الذي ال يصل إليه بحال، أذن اهلل لبعض احلقائق من علم الشهادة أن 
تكون غيًبا مؤقتا يكتشفه اإلنسان بالعلم بفضل ما وهبه اخلالق من عقل وبصرية ليصبح 
ا من أشكال الشهادة بمواصفات معينة،  جزء من عال الغيب املؤقت نفسه شكاًل خاصًّ
وعليه فالنفوس املدركة لعال الشهادة، عليها أن تقبل بالغيب وباملنطق نفسه الذي تقبل 
به الوجود ألشياء تعلمها شهادة دون أن حتسها بمداركها، بل أكثر منها من موجودات 
ال تعلمها إال غيًبا، وهذا الغيب الوجودي لألشياء احلقيقية هو بذاته حقيقة وجودية ال 

جدال فيها أبًدا.

 وقبل احلديث عن الوحي ال بد أن نحدد نقطة االنطالق الصحيحة إىل فهمه، 
فنحن هنا أمام أمر غيبي بحت، ال خيضع ليشء من قوانني األرض وال نواميس احلياة 
الدنيا املألوفة وال لرباهني املنطق البرشي، فإذا كان لديك تصور مسبق بأننا سنتحدث 
عن الوحي هنا بالطريقة التجريبية احلسية، وبالربهان واملنطق كي نلبي تطلعات خيالك 
املتعطش للوصول إىل تصور خاص بك قد رسمته مسبًقا يف ذهنك الضيق عن كيفية 
نزول الوحي، وتريد منا حماكاته، وكأننا نخترب الوحي، ونكشف أرساره معتمدين عىل 
امليكروسكوب ملعرفة الدقائق، أو التلسكوب ملعرفة األباعد، أو عىل نظريات الفيزياء 
ورسعة الصوت ورسعة الضوء، وانكساراته واملوجات الكهرومغناطيسية، واجلاذبية 
أو ما ترتب عىل ذلك من  واحلرارة والربودة والضغط اجلوي والتنفس واألكسجني، 
اكتشافات علمية متقدمة، كاهلاتف والفاكس واإلنرتنت والتلكس، إذا كان هذا تفكريك 
الذي ال تقبل احلديث عن الوحي إال عىل ضوئه، فأنصحك أن تريح نفسك من عناء 
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قراءة هذا املوضوع، وأن تنتقل فوًرا إىل الفصل املقبل، علاًم أن األمر ماٍض علينا وعليك 
وفق ما قدر له، وليس متوقًفا عىل قناعاتك اخلاصة به من عدمها، ولكنك ستكتشف 
املغيبة عنا  كيفيته  نزل مهام كانت  الوحي كام  اإليامن هبذا  إىل  املطاف حاجتك  يف هناية 
وعنك، عىل أنه من أمر ريب وربك، وأنه ال حميص لك وال مهرب من قبول هذه احلقيقة. 

 وألنك مؤمن تؤمن بالقدرة الالحمدودة هلل خالق كل يشء، والسيام وأنت تردد 
يوميًّا وصف اخلالق  بأنه: )عىل كل يشء قدير(، وتعني بذلك أنه قدير عىل خلق كل 
يشٍء ال نعلمه، وال ندرك قوانينه ونواميسه، وال نحرصها، فهذا هو املدخل الصحيح 
لفهم األمور الغيبية عامة والوحي خاصة، ومن ثم تستطيع مواصلة القراءة هنا، ويكون 
أمر الوحي قد اتضح لك جمماًل من بدايته، وانتهى األمر بمجرد استحضارك لعظمة 
اخلالق القادر عىل كل يشء؛ ألن كل حديثنا عن الوحي سيكون يف إطار التذكري بمن 
يتصف بالقدرة املطلقة، التي أوجد هبا الوجود كله بام فيه قوانني األرض، وال يعجزه أن 
يوجد غريها من قواعد وأنظمة وقوانني ونواميس أخرى ال هنائية يف عوال أخرى غري 
متناهية أيًضا، واالحتامالت للذهاب يف كل اجتاه نعلمه أو ال نعلمه، أو ممكن أن نعلمه، 
أو ممكن أال نعلمه أبد اآلبدين، لكننا متشوقون لشتى املعارف عند لقاء ربنا، ولذلك 
كان لزاًما علينا التزود باإليامن باهلل، وبام أنزل للوصول إىل هذا املنتهى املعريف اجلميل 
انطالًقا  الوحي  معرفة  »إن  فيتشة()1(:  )يوهان  يقول  احلقائق،  فيه  لنا  تنكشف  الذي 
اإليامن أي  الشوق؛  قوة  انطالًقا من  لكنها ممكنة  النظري مستحيلة،  العقل  مبادئ   من 

 بعقيدة ما«)2(.

 ليس بالرضورة أن تكون هذه األقدار املقدرة من القادر عىل كل يشء مطابقة وال 
مشاهبة وال مقاربة لقوانني احلياة الدنيا وعاملنا املشهود، وال حتى تصوراتنا وخياالتنا: 

)1( يوهان فيتشة Johann Gottlieb Fichte )1762- 1814م( املوافق )1176- 1229هـ( فيلسوف املثالية 
األملانية املنبثقة من مدرسة الفيلسوف األملاين الشهري )إيامنويل كانت( ُيعّد العقل هو جوهر الوجود وله 
 Stanford( األملانية:  القومية  نشوء  يف  أسهمت  سياسية  مسامهات  وله  الذايت  الوعي  يف  عميقة  دراسات 

 .)Encyclopedia of Philosophy

العقل اخلالص إىل  الدين جمموعة من املؤلفني بإرشاف عيل عبود املحمداوي مقال: )كانت: من  )2( فلسفة 
اإليامن اخلاص( للكاتب : حممد املصباحي نقاًل عن مقالة فيتشة يف )نقد الوحي(، دار األمان، الرباط، 

الطبعة األوىل، 2012م، ص67. 



357

 الفصل الثاين عرش: اولصال األعظم االوحيا 

)ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( ]النحل: 8[ وكلام ترسب إىل تفكريك التعجب من أخبار الغيب 
مقارنة باملألوف، تذكر أنك أمام أمر اهلل وكفى، إنه األمر الذي أجابت به املالئكة زوجة 
بقوهلا متعجبة  ا  دنيويًّ املألوف  قابلت اخلرب غري  السالم، عندما  إبراهيم )سارة( عليهام 
 ]72 ]هود:  ڀ(  ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ   منه: 
فلم جييبوها عىل  يعقوب،  بإسحاق، ومن وراء إسحاق  اهلل  قالت ذلك عندما برشها 

استفسارها بنعم، بل قفزوا إىل االعرتاض عىل تعجبها من ذلك، فكان ردهم: )ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ( ]هود: 73[.

دون  به  التعريف  زوايا  من  فقط  الوحي  تناول  سوى  لإلنسان  يبقى  ال  وهكذا 
وهذا  السامء،  خلرب  ومصدًقا  مسلاًم  هبا  يؤمن  أن  عليه  التي  الغيبية  أرساره  يف  الغوص 
املوقف منه ال يتعارض مع جهود من يتناول أمر الوحي من زوايا معرفية تقليدية، مثل 
القرآن  املستنبطة من معاين  أنواعه  الرسيع اخلفي(، وأن  بأنه )اإلعالم  اللغوي  تعريفه 
ا للموحى إليه: )ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ( ]القصص:  إما أن يكون إهلاًما فطريًّ
أو ما يوحيه اهلل  ]النحل: 68[  )ڎ  ڈ  ڈ ژ(  ا للكائن احلي:  إهلاًما غرائزيًّ أو   ]7

]األنفال:  )ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ(  إىل مالئكته: 
12[ أو حتى وسوسة الشياطني فيام بينهم التي تسمى وحًيا: )ژ  ڑ ڑ  

ک  ک( ]األنعام: 121[ ونحو ذلك من تفاصيل بحثية توجد غالًبا يف كتب تتناول 
هو  نفسه  الوحي  أن  من  هنا  توضيحه  قصدنا  عام  ختتلف  زوايا  من  الوحي  موضوع 
ناموس غيب رباين نستقبله دون أن ندرك كيفية نزوله، وجيب عىل اإلنسان أن يؤمن 
به وفق التعريف االصطالحي له، أي إنه إعالم اهلل ألنبيائه بام يريد أن يبلغه عباده من 
الوحي وتفكيك مراحله  نزول  أو بغري واسطة، وتبقى كيفية  بواسطة  أو كتاب  وحي 
وفهم عجائبه واالطالع عىل أرساره، من علم الغيب الذي أصبح اإليامن به من مناط 
مراحل  استيفاء ثالث  بعد  إال  به  اإليامن  يستقر هذا  ولن  الغيبي،  واالمتحان  االبتالء 

أساسية هي: 

باهلل وجوًدا وقدرة وأسامء حسنى وصفات عليا،  املطلق  املرحتة األوىل، اإليامن 
ومن آمن بأن اهلل عىل كل يشء قدير، آمن بأن اهلل ال يعجزه يشء عىل اإلطالق، وأن 
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أمر الوحي يسري عىل من خلق الساموات واألرض، وأن خلقهام أكرب من خلق الناس 
وأنبيائهم والوحي، كم هو رضوري أن نفهم فهاًم جيًدا هذه العبارة املتكررة يف القرآن، 

آيات تتىل يف ختام صلواتنا اليومية: )ٻ       پ  پ         پ  پ    ( ]امللك: 1[.

الذي  الغيب  علم  من  سيبقى  والتفصيل  باجلملة  الوحي  أن  الثاف ة،  واملرحتة   
العلم  أن يصل  يمكن  املتعارف عليها، فال  الدنيوية  الطبيعة  للقوانني  ال خيضع مطلًقا 
الدنيوي إىل فك شفرات غموضه وأرساره الغيبية أبًدا، وهذه مشيئة اهلل وأمره وقدره 

وحده ال رشيك له سبحانه.

 واملرحتة الثالثة، أن الوحي نفسه عظيم إىل درجة أنه يوجب اإليامن بأن الرسول 
ويبلغ  مقاًما،  منه  أعىل  هو  عمن  مبلغ  وناقل  أمني  وسيط  جمرد  إال  هو  ما  اهلل  عن  املبلغ 
من  خوفنا  من  أشد  خائف  وهو  الوحي،  عليه  يمليه  ملا  مطابق  وصدق  بأمانة  الوحي 

ژ   ژ      ڈ        ڈ   ڎ   )ڎ    له:  قال  الذي  األعظم  سيده  من  ووجل   ، مرسلها 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ( ]احلاقة: 44- 47[ 
وقال له أيًضا: )ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ( ]األنعام: 15[ لقد شاء 
اهلل، واختار، وقدر أن يكون هذا هو الوحي، وأن يكون التبليغ هبذه الطريقة، ولو شاء، 

وقدر غريها لكان ذلك وهو حيكم وخيتار سبحانه وال معقب حلكمه: )ۋ   ۋ  ۅ  
ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ( ]القصص: 68[.  

*****

الوحي فرع عن الإميان باهلل 

ال فائدة من الدخول يف أي نقاش جديل حول حقيقة الوحي قبل حسم القضية 
األوىل، وهي تأكيد اإليامن املطلق باهلل تعاىل، فإذا ُحسمت األوىل فقد ُحسمت الثانية 
الرضورية،  احلقيقة  هبذه  التذكري  تكرار  جيعل  ما  هذا  هلا،  تبًعا  واأللف  واملئة  والثالثة 
رضورة يف كل فصل من هذا الكتاب؛ ألننا ال نستطيع امليض قدًما يف مجيع املوضوعات 
املتناولة من أمور الغيب دون اصطحاب هذا اإليامن املنقذ واالستظالل بظله عن وهج 



359

 الفصل الثاين عرش: اولصال األعظم االوحيا 

احلرية والتيه املوحشة يف هذا الوجود، إنك عندما تؤمن باهلل، وتؤمن بصفاته الكاملية 
املطلقة، ومنها أنه القدير القادر، فأنت تقر بأنه يفعل كل يشء ال تستطيع أنت فعله، بل 
وال تتخيله أو تتصوره، وأنه ال يعجزه يشء يعجزك أنت فعله، وال ينتظر َقَدَرُه تكليًفا 
بعيًدا عن  القلب  يستقر هذا يف  أن  بد  الوجود، ال  أي ذي شأن سواه يف  إذًنا من  وال 

الفلسفة واملنطق وعلم الكالم والسفسطة البرشية.

 إذا ل تنطلق من هذه املنصة اإليامنية الصلبة قبل التطرق إىل أي شأن غيبي، فلن 
تصل من خالل العقل وحده إىل يشء يطمئنك يف أمور الوحي قطًعا، فإيامنك باهلل سابق 
عىل إيامنك بالوحي منه، وإذا ل يكن إيامنك باهلل وفق الصفات الكاملية املطلقة مستوعًبا 
معانيها ودالالهتا الباهرة، فأنت ال تؤمن حق اإليامن باهلل خالقك وخالق عقلك الذي 
قدره  ما  عظمة  من  اهلل  قدرة  أدركت  فإذا  فيه،  تعيش  الذي  الكون  وخالق  فيه  تفكر 
عليك  سيسهل  فقط  هنا  املوجودات،  من  تعرف  ال  وما  تعرف  ملا  حولك  من  وخلقه 
غري  مقبل  بقلب  وتتلقاها  وستتقبلها  الوحي،  ومنها  كلها  الغيب  أرسار  نواميس  فهم 
مدبر، مطمئن غري خائف، وحينها ستقف عند حد التعريف املفعم باإليامن والتسليم 
بأن الوحي إرادة اهلل واختياره وأمره، وأنه تنزل بالكيفية التي اختارها اهلل القادر عىل 
أن  يعجزه  ال  اإلحكام  هبذا  وقدره  وأداره،  الوجود،  هذا  أوجد  فمن  أيًضا،  يشء  كل 
ينزل وحًيا وكتاًبا، وخيتار رسواًل، بل هذا أهون عليه بكثري، وعىل هذا التسليم احلق قام 

اإليامن يف أسمى درجاته وأوالها.

*****

نزول الوحي من علم الغيب

التي  والكيفية  إليهم  يوحى  الذين  الرسل  واصطفاء  ومضمونه  الوحي  ابتداء 
يتنزل هبا الوحي كله من أمر اهلل وإرادة اهلل ومشيئة اهلل وحده ال رشيك له، وليس لنا 
معرش البرش منه يشء سوى التسليم، وألنه خارق للمألوف واملعتاد، فمن الطبيعي أن 
تستقبل خرب الوحي بيشء من التعطش اخلاص ملعرفة ما وراء هذا الغيب، وهذا الشعور 
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ا، كام أسلفنا من قبل وليس جديًدا عىل بني جلدتك، فقد  مني ومنك أمر طبيعي جدًّ
الدنيا  الغيبي لقوانني  الوحي  قبلنا ألهنم أخضعوا ناموس  الوحي أمم ممن  عجب من 

)ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   املحسوسة، فوقعوا يف احلرية والبلبلة، فقالوا: 
]ص: 8[ فاستغربوا كيف ينزل الذكر من اهلل إىل رجل من  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ( 
الناس، دون أن يستحرضوا قدرة اهلل ومشيئته واختياره يف ملكه، التي منها أنه اصطفى 
من الناس رسواًل، وأرسله نذيًرا بالذكر ملن يتقيه من عباده لكي يدخله يف رمحته، فام 
الكريمة  اآلية  املعاين اخترصت بخطاب بالغي عجيب يف هذه  العجب؟ ومجيع هذه 

التي قال فيها نوٌح لقومه: )ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
ل  ما  طبيعيًّا  أمًرا  وتساؤل  تعجب  كل  وسيبقى   ]63 ]األعراف:  ہ(  ہ   ۀ  
 يقصد منه مقدمة لتربير الكفر واجلحود واإلنكار، كام حصل مع بعض ممن ضلوا عن 

سواء الرصاط. 

بالوحي  املطلق  واإليامن  فقط،  ربنا  عنه  أخربنا  ما  إال  الوحي  علم  لنا من  ليس   
والتصديق به والتسليم بكل كيفية نزل هبا وتقبله، كام جاء من اهلل العظيم، خمرج آمن 
وعقوهلم  املحدودة  الناس  ملدارك  إخضاعه  ظلامت  من  املرء  به  ينجو  أوحد  وخيار 
وأحاسيسهم القارصة عنه وعام سواه من الغيبيات، وال يشء أخطر عىل اإليامن بالوحي 
من إخضاعه خطًأ لعاملنا املحسوس وقوانني الطبيعة، وحيث إنه ال جمال إلدراكه عقليًّا 
وال حسيًّا، فسيجد اإلنسان نفسه وفق هذا املنهج اخلاطئ حائًرا؛ ألنه ل يستوعب كيفية 
الشيطان  جيد  وهنا  اجتاه،  كل  يف  عشوائيًّا  واخلياالت  األفكار  به  فتنبعج  عقاًل،  نزوله 
مداخله بالوسواس؛ ألنه ال يريد منك أن تصل إىل احلق واحلقيقة، فتستسلم هلل مؤمنًا به 
ا أن تعلنها رصحية مدوية، وجيب عليك أن تقوهلا دائاًم  ومصدًقا لرسله ووحيه، حيزنه جدًّ
هكذا كام أرشدك القرآن الكريم: )ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ى ى( 
]آل عمران: 7[ هبذه الكلامت الرصحية يكون إيامنك بالوحي سهاًل سلساًل مطمئنًا مرحًيا، 

نفسه  املرء يف  أن جيد  دون  به،  واإليامن  الوحي  لفهم  والوحيد  اآلمن  املدخل  هذا هو 
القاعدة اإليامنية إىل أي  متكلًفا أي حرج يف ذلك، ومن ثم يمكننا االنطالق من هذه 

تفاصيل أخرى ترسخ إيامننا بالوحي وغريه. 
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اإليامن  من  هبا  فاإليامن  الوحي  هذا  حقيقة  عن  ما  كيفية  عن  اهلل  أخربنا  إذا  أما   
باهلل يف حدود ما يمكننا فهمه وإدراكه، لقد أخربنا ربنا  أن للوحي ثالث مراتب: 
األوىل هي الوحي املجرد، وهو ما يصل إىل قلب املوحى إليه دون شك منه بأنه من اهلل، 
والثانية هي اإلحياء مبارشة ومن وراء حجاب: )ڃ  چ  چ   چ( ]النساء:  
امللك  بواسطة  الوحي  هي  ثالثة  ومرتبة   ]37 ]البقرة:   ) مئ  حئ   جئ   ی   )ی    ]164

)جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت( ]الشورى: 51[ واملرتبة األخرية هي التي تنزل 
فيها القرآن الكريم كله، وحًيا منزاًل من عند اهلل وفق نواميس وأقدار ربانية، يستحيل 

تصورها كيًفا، ولكن ال يستحيل اإليامن هبا عقاًل ممن يؤمنون بقوله تعاىل: )حت  خت  
مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ    حخ  مخ( ]فاطر:  44[.  

إن لك أهيا اإلنسان، جمااًل يف هذا الوجود لن تتجاوزه، وقدرًة ال تطيق ما زاد عنها، 
وموعًدا مع اهلل لن خُتَلفه، وأنك ل توجد لكي تعلم أو تدرك ما ل تكن خملوًقا للعلم 
به أو إدراكه، وألنه ال يوجد إنسان يستطيع إدراك الوحي بوسائل احلس املادية، فقد 
توقف العقالء وحكامء املفكرين والفالسفة حائرين عند مواجهتم حلقائق فوق قدراهتم 
البرشية، وال يمكن التوصل إىل فك أرسارها دون تدخل من الوحي، لكن املسلمني 
إال  الكون  هذا  ونواميس  )الوجود(  أرسار  تفسري  يمكن  ال  أنه  إىل  توصلوا  وبسهولة 
من خالل بوابة اإليامن باهلل القوي القادر، وتصديق خرب السامء الواصل إىل الناس عن 
طريق الّصّديقني األنبياء، واعتبار ذلك هو املدخل، بل هو األصل يف التوصل إىل معرفة 
ما فشلت فيه املحاوالت البرشية املتتابعة عن طريق االستقراء والربهان العقيل وحده 
من قبل آالف املتميزين واألذكياء، الذين ل يرتكوا فكًرا وال وسيلة علمية إال وسلكوها 
فلم يصلوا إىل يشء سوى  يومنا هذا،  املسيح  وإىل  قبل ميالد  مئة عام  منذ مخس 
بعض  نقًدا يف  عليها  املعرتضون  يتقاذفها  التي  والفرضيات  االحتامالت  هائل من  كم 

ا يف أحيان أخرى.  األحيان ورفًضا تامًّ

*****
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من أهم أسباب اضطراب اإليامن بالوحي أن يتصور اإلنسان أمًرا عظياًم وصفه 
اهلل بقوله: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ( ]املزمل: 5[ تصوًرا قارًصا، وكأنه جمرد تواصل بني 
طرفني متكافئني، كالرتاسل الربيدي والربقي بني األصدقاء أو حتى االتصال بني أعظم 
ملوك البرش وأدنى الناس يف مملكته، بينام كيفية تنزل الوحي أمر عظيم يفوق تصوراتنا 
ومداركنا، وعظمة الوحي وعلو مقامه يعكسه الدور املحدد لكل نبي مبلغ، إذ يقترص 
دورهم عىل تلقيه بكيفيٍة شاء اهلل أال نعلمها، وتبليغه بلغة مفهومة بلسان قومه، ثم يقوم 

بتفعيله عمليًّا بإعطاء القدوة من سرية النبي املبلغ اخلائف املشفق من ربه.

العظيمة واملؤمتنون عليها بني  املتفرغون متاًما هلذه املهمة   واألنبياء هم الوسطاء 
ا وال موقًعا  اهلل وخلقه، إهنم ال حيققون من وراء ذلك هدًفا سياسيًّا، وال مكسًبا ماديًّ
ا، قد توحد شعارهم عىل التوحيد اخلالص هلل واالستقامة إليه واستغفاره:  ا خاصًّ اعتباريًّ
)چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ( 
]فصلت: 6[ فالرسل وإن كانوا سادة عباد اهلل إال أهنم عبيد خملصون هلل، يأمترون بأمره، 

بينهم، أعزة عىل  التبليغ، أذلة عىل املؤمنني رمحاء  أفنوا أعامرهم يف  وينتهون عند هنيه، 
الكافرين أشداء عليهم، هكذا وصفهم القرآن: )ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې( ]األحزاب: 39[.
 إهنا مشيئة اهلل وقدره وقدرته أن خلق الناس ومن رمحته أنه أرسل إليهم رساًل 
ترتى، يقيمون أمور الناس يف الدنيا الفانية كي تستقيم حياهتم األبدية يف اآلخرة الباقية، 
ال يفكرون يف مصاحلهم الذاتية يف الدنيا، فهل سمعت أن رسواًل قد أقام لنفسه مملكة 
أو إمرباطورية، وأورثها ذريته من بعده، كرسوية كانت أم قيرصية؟ فاألنبياء كلهم من 
أدنى الناس بمعايري الدنيا املادية وزخرفها، منهم احلداد والنجار والصانع وراعي الغنم، 
التبليغ حتت مرأى ومسمع الوحي الذي يربيهم، ويوجههم،  وظيفتهم األساسية هي 

كام قال اهلل ملوسى: )ڤ  ڤ    ڦ( ]طه: 39[.

*****
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الر�سل وجدال قومهم 

رسالته  لتلقي  وسيلة  أسهل  لنا  قدر  قد  اهلل  أن  سندرك  اهلادئ،  املتعقل  بالتأمل 
ووحيه باختيار األفضل من البرش واإلحياء إليهم ليبغلوا قومهم بلساهنم: )ڳ  ڳ   
]إبراهيم: 4[ فاملؤمنون هبم تلقوا الرساالت  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( 
ا  وعلوًّ استكباًرا  وإنام  له  إنكاًرا  ليس  للحق  رافضة  فئة  انربت  بينام  والتسليم،  بالقبول 
كانت  بل  تنفيذها،  وال  تأويلها  ينتظرون  وال  تنتهي،  ال  بطلبات  فتقدموا  كبرًيا،  ا  وعتوًّ
لذات اجلدل والعبث، فقالوا: )پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ( ]الفرقان: 21[ وتلك 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   حالة ال يمكن وصفها إال بام قال اهلل عنهم يف ختام اآلية: 
ٿ  ٿ  ٿ( ]الفرقان: 21[ وقالوا أيًضا: )ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]األنعام: 8[ فرّد عليهم 
مثلهم  برش  جاءهم  وقد  وتعقيًدا،  لبًسا  األشد  يطلبون  كيف  عليهم  مستنكًرا  القرآن، 
بلساهنم: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ( ]األنعام: 9[. 

 ول يقف أهل اجلدل عند هذا احلد، بل طلبوا أن تفجر هلم األرض ينابيع، وأن 
يكون للنبي جنة فيها املاء يتفجر أيًضا، وأن يأيت هلم باهلل ويأيت باملالئكة، أو يسقط عليهم 
السامء، أو يرقى يف السامء، ثم قدموا تكذيبهم له قبل أن يفعل فيام لو فعل من منطلق 
حتدهيم، فقالوا: لن نصدقك حتى تأيت بكتاب يثبت أنك صعدت إىل السامء! طلبات 
وصفهم:  يف  تعاىل  قال  باجلدل،  املوقف  إشغال  وإنام  حتقيقها،  اهلدف  ليس  مفتوحة 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   )ڇ  
ڱ   ڱ   ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک  
ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ( ]اإلرساء: 90- 93[ فكان اجلواب هلم هو 
]اإلرساء:  )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ(  اإلعراض واالكتفاء هبذا الرد: 
يطلبون  ثم  مثلهم،  برًشا  البرش  إىل  البرش  رب  يرسل  أن  عاقل  يستغرب  كيف  إذ   ]93

مَلًكا من غري جنسهم؟ فلو كان أهل األرض مالئكة يمشون عليها كام يميش الناس، 
لكان رسوهلم ملًكا من جنسهم أيًضا، قال تعاىل: )ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی( ]اإلرساء:  95[.
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 ِلَ كل هذا اجلدل واحلرية من أمر الوحي؟ كان يكفيهم استحضار حقيقة أن األمر 
كله هلل، فهو الذي يصطفي من الناس رساًل، ومجيعهم مثلنا برش ل يكن أحد منهم ليعلم 
عدا  فيام  متأخرة،  مراحل  يف  الوحي  يأتيه  حتى  والدته  عند  نبيًّا  أو  رسواًل  سيكون  أنه 
عيسى  أن تكلم وهو يف املهد، وتلك معجزة استثنائية من معجزات الكون التي ال 
ختضع لقانون وال منطق دنيوي أن يتكلم املولود يف يوم والدته، أما ما سوى ذلك فبرشية 
الرسل قائمة قبل الوحي وبعده، فرجل مثل حممد بن عبداهلل بن عبداملطلب، الذي عرف 

اهلل  أنه سيكون حممًدا رسول  يعلم  أن  األربعني من عمره دون  بلغ  قد  هبذا االسم 
تنزياًل وتكليًفا  كان  بل  إخباًرا،  إشعاًرا وال حماورًة وال  يكن  ل  نزل عليه  ملا  ، والوحي 
عظياًم، خاف من املوقف املفاجئ يف أول األمر، فهرع إىل بيته يقول: دثروني زملوني، 
هذا هو الوحي الذي أول من خضع له هو النبي نفسه؛ كي يقتدي به أتباعه ومن بعدهم، 
فيخضعون مجيًعا هلل الواحد القهار، فيصطّفون خلف نبيهم متوجهني إىل اهلل الذي يقول 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ       پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   )ٱ   لرسوله: 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ( ]الشورى: 52[.

  *****

مغالطات امل�سككني يف الوحي 

التوقف  أو  التكذيب  أو  بالتصديق  اخلرب  يتلقى  أن  السليم  اإلنسان  طبيعة  من 
السليم، ولكن أن يكون اإلنسان متوتًرا من كل ما  بحسب األدلة والرباهني واملنطق 
ويرفض  يفرضها،  تعجيزية  أدلة  وفق  له  يثبت  أن  إال  نفيه  األصل  فيجعل  وحي،  هو 
نتيجتها مقدًما، فهذا خلل يف ميزان تصحيح األخبار وقبوهلا، لقد أخربنا اهلل عن نوع 
غريب من البرش ليسوا باحثني عن حق وال متلمسني حلقيقة بل هم جاهزون لرفض كل 
حجة وبرهان حتى لو مكنهم اهلل من الصعود إىل السامء، وفتح هلم باًبا فيه إىل ما وراءه، 

قال تعاىل: )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ    ەئ  
ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ( ]احلجر: 14- 15[ فال تنتظر من هؤالء موقًفا منصًفا من خرب 
السامء، وكن واثًقا مطمئنًا باحلق الذي حتمله، وال تكرتث بام قد تسمع من وجود من 
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 ، يشكون ويشككون يف الرساالت عن سبق إرصار بالرفض، وخاصة بنبوة حممد 
أو بثبوت القرآن ممن يطلقون عىل أنفسهم مفكرين أو مسترشقني أو علامء حضارات. 

جيب أن حترتم أهيا اإلنسان، عقلك قبل أن تطلب من اآلخرين ذلك، حافظ عىل 
مع  املنسجمة  والقناعة  املوقف  لنفسك  فاخرت  املعتربة،  وشخصيتك  ومقامك  كيانك 
طمأنينتك دون االلتفات إىل اآلخرين، ال تكن إّمعة يستخف بك كل ساقط والقط، 
عليك أن تفّعل عقلك الذي وهبك اهلل، ففكر به وتأمل جيًدا، ولو فتشت عن حجج 
إننا  برهان،  بال  النفي  االهتامم سوى  يستحق  معهم شيًئا  ملا وجدت  املشككني  هؤالء 
نعرف القرآن جيًدا، ونعرف إعجازه، ونعرف النبي الذي أنزل عليه القرآن، ونعرف 
صدقه، فهل يريد املشككون أن خيربونا عن )حممد( الطبيب وعال الوراثة، وقد حرم 
الزواج من أقرب األقارب األم والبنت واألخت والعمة واخلالة، متطابًقا مع  القرآن 
ما توصل إليه العلم احلديث من خطورة ظهوراألمراض الوراثية من زواج األقارب، 
نقطة  أقرب  من  أكرب  بنسبة  اليوم  وتظهر  األقارب،  عن  االبتعاد  مع  متاًما  ختتفي  التي 
ربط  هذا  يعني  وال  وراثيًّا!  الفاصل  احلد  عىل  الواقفة  العم  بنت  زواج  أي  مباحة، 
النص بالعلم مطلًقا، بل األصل الرجوع إىل النص عند التعارض ألنه أبقى بينام العلم 
خياطبنا  )حممًدا(  جعلت   – زعمهم  بحسب   – التي  العلمية  املؤهالت  وما  يتغري؟! 

ڎ   ڌ     ڌ   )ڍ   ومعنى:  لفًظا  ا  رصًّ املرصوص  النص  هبذا 
ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ        گ   گ   گ   ک   ک    
ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ   ڳ  ڱ  
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ       ہ   ہ   ہ   ۀ  
؟!   ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ( ]النساء: 23[ إن ل يكن ذلك وحًيا منزاًل من ربه 

نجد  عندما  والقانوين،  االقتصادي  )حممد(  عن  حيدثونا  أن  املشككون  يريد  هل 
يف القانون التجاري احلديث أن األعامل التجارية تثبت بجميع طرق اإلثبات من إقرار 
وشهادة وقرائن وحمررات عرفية أو رسمية ودفاتر جتارية، وال يشرتط فيها الكتابة حلاجة 
الناس إىل املرونة بالتعامل الرسيع بالرضا والثقة، مقارنة باألعامل املدنية التي توجب 
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القوانني كتابتها، لقد نزل الوحي قبل مئات السنني من سن هذا القانون العاملي، يلزم 
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   بالكتابة:  كالدين  املدنية  القضايا  بإثبات  الناس 
]البقرة: 282[ بينام يكون أكثر مرونة يف األعامل التجارية،  پ  پ  پ   ڀ( 

فيعفيهم من الكتابة حتى ال تتعطل التجارة الرسيعة، فيتعثر االقتصاد: )ۈ ۈ  ٴۇ   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ې( ]البقرة: 282[ أليست 
هذه قواعد عامة ونصوًصا يف القانون املدين والقانون التجاري العاملي اليوم حيدثنا عنها 
ى اليوم العال املتقدم، وقبل أن يعرف الناس الفرق بني  القرآن قبل أن يتقدم من ُيسمَّ

القانون املدين والقانون التجاري؟! 

علامء  أشهر  جيتمع  عندما  الفلكي،  حممد  عن  حيدثونا  أن  املشككون  يريد  هل 
العظيم  أكثر من نظرية االنفجار  الكون، فال يصلون إىل  الفلك حياولون تفسري نشوء 
التي افرتضوا فيها أن الكون يتمدد منذ انفجاره األول منبسًطا كأنه صحيفة، وأن متدده 
سيصل إىل هنايته، ثم يبدأ ينكمش مرة ثانية، فينتهي العال إىل نقطة البداية، وقد يكون 
هؤالء  والدة  قبل  وذلك  إليه،  توصلوا  مما  أكثر  النظرية  هذه  توضيح  يف  سابًقا  القرآن 

)ٹ   يتنزل وفيه:  أكثر والوحي  أو  آبائهم لعرشين جياًل  آبائهم وآباء  العلامء ووالدة 
ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  
چ   ( ]األنبياء: 104[ علاًم أننا ال نجزم بمطابقة هذه النظرية وال أي نظرية علمية 
مستحدثة لنص قرآين حمكم، فالنص ثابت راسخ مع الزمن، والعلم يتجدد ويستدرك 
عليه، وهذه الظاهرة الكونية قد تكون متوافقة إىل حد كبري مع مفهوم النصوص حتى 

اآلن، واهلل تعاىل وحده األعلم. 

وهل يريد املشككون أيًضا أن يقنعوا ذوي العقول السليمة، وهم يرون البرشية 
ا، وتتصارع كربى الرشكات العاملية  مجعاء تتنافس لتخرتع الساعة بحجمها الصغري جدًّ
وجود  بدليل  متواصل  إخفاق  ذلك  ومع  وصالًحا،  دقة  الساعات  أكثر  إىل  للوصول 
ماليني حماّل الصيانة والضامن للساعات، وأعامر أرقى وأحكم ساعاهتم املبتكرة أقرص 
األمي خيربنا عن  املنزل عىل حممد  القرآن  بينام  أصاًل،  القصري  اإلنسان  بكثري من عمر 
ودوراهنا،  بحركتها  متناهية  بدقة  للزمان  املنتجة  اهلائلة  الساموية  األجرام  هذه  حركة 



367

 الفصل الثاين عرش: اولصال األعظم االوحيا 

فاألرض تدور حول نفسها بساعة زمنية يف غاية الدقة، وال يرد فيها اخللل مطلًقا عىل 
الرغم من ضخامتها اهلائلة، بل الشمس والنجوم واملجرات األضخم منها بكثري تسري 
أبًدا، كلها جتري حولنا بحسبان  تتأخر  تتقدم، وال  هي األخرى يف مسارات زمنية ال 
دقيق ال تتقدم جزًءا من الثانية، وال تتأخر، وكل هذا حيدث يف الوجود بال متابعة وال 
ضامن وال صيانة، وهذا خرب حق بلغه لنا النبي حممد عليه الصالة والسالم، عندما تال 

علينا قوله تعاىل: )ڍ  ڍ   ڌ( ]الرمحن: 5[.  

املوجودات  أمامه كل  تتصاغر  أمر  نتحدث عن  أننا  الوحي  املشككون يف  ليعلم 
واألفكار واخلياالت، ومقامه أعىل شأًنا من مقام النبوة، بل النبي نفسه حمتاج إىل الوحي 
وإىل التثبيت بالوحي أكثر من غريه، شاء اهلل تعاىل بحكمته البالغة أن يكون سيد األولني 
واآلخرين أميًّا ال يعلم شيًئا من املعارف املتميزة قبل النبوة، فال علم له بالتاريخ، ول 
والقارات  وظلامهتا  واملحيطات  باجلغرافيا  له  علم  وال  قبله،  كان  من  بقصص  يسمع 
ومتاهاهتا، وال الرحالت االستكشافية واإلبحار، والتجارب العلمية، ول يكن شاعًرا 
وال كاهنًا، فأوحى اهلل إليه من األخبار واحلقائق والنصوص والبالغة ما شاء سبحانه، 
وقّص عليه من القصص ما يثبت به فؤاده، وما ل تكن معروفة عنده وال عند قومه قبل 

الوحي، بل ل تكن معلومة عند أهل الكتاب يف حينه. 

قص الوحي عليه قصة أبناء يعقوب األحد عرش الذين اجتمعوا ليمكروا بأخيهم 
ىئ   ېئ   )ېئ   اخلرب:  هبذ  عليه  ممتنًّا  ختامها  يف  لرسوله  قال  ثم   ، يوسف  النبي 
ىئ     ىئ  یی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب( ]يوسف: 102[  وقص عليه 
إحدامها  من  زواجه  ثم  البنتني  سقيا  من  حصل  وما  مدين،  صاحب  مع  موسى  قصة 

)گ   گ  گ  گ   ڳ   ڳ  ڳ   له:  لتقول  استحياء  التي جاءته متيش عىل 
بأهله، ورأى  أن سار  بعد  له  ما حدث  ثم  أهل مدين،  فمكث يف  ]القصص: 25[   ) ڳڱ  
ناًرا يف الوادي ليجد عندها النداء والوحي من جانب الطور إىل هناية القصة، ليخاطب 
وإكباًرا  إعجاًبا  املؤمنني  جلود  منها  تقشعّر  التي  اآليات  هبذه  ختامها  يف  النبي   اهلل 

ڀ   ڀ           ڀ   پ      پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ     )ٱ   واستسالًما:  وإيامًنا 
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
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ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( 
]القصص: 44- 46[. ثم قص عليه قصص آل عمران وخالفهم حول مريم ومن يكفلها، 

وقال له بعدها: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  
وهكذا كلام أخربه  ]آل عمران: 44[  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ( 
اهلل بغيب ل يكن معلوًما عند البرش مجيًعا كان ذلك منّة من اهلل تعاىل ليس عليه فحسب 

)گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ        ں  ں   بل عليه وعىل قومه، قال تعاىل: 
ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ( ]هود: 49[. فيا أهل العقول واحِلجا، 
كيف مع هذا السياق الباهر لكل عقل يكون القرآن من تأليف حممد كام يزعم األّفاكون 
املفرتون من مشككني ومسترشقني؟ أما نحن فنقول: آمنا به كلٌّ من عند ربنا، واملنّة من 

اهلل علينا، أن هدانا لإلسالم، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا سبحانه. 

*****

 امل�سككون و�سخرة العقل!

مكة  يف  يكن  ل  الغيبية،  باحلقائق  العابثون  أهيا  يا  وآدميتنا  وأفهامنا  بعقولنا  رفًقا 
جامعات علمية وال مراكز بحوث فلكية أو جغرافية وال مراكز طبية عندما نزل الوحي 
كل  تدحض  حرصها  يستحيل  كثرية  أمثلة  املزيفة؟  بشبهاتكم  أتيتم  أين  فمن  فيها، 
شبهة تشكيك يف الوحي والنبوة، يستحيل معها أن يكون )حممد( األمي مصدًرا لتلك 
املعلومات الكونية واألخبار واألنباء التي هبرت العال اليوم من تلقاء نفسه دون تدخل 
ألف  يزيد عىل  بعدما  مكابر وحاقد  أنف كل  مدوية رغاًم عن  مبارشة، حقيقة  الوحي 
النبوة معجزة معلوماتية وعلمية يقف هلا إجالاًل كل عاقل  تزال  وأربع مئة عام، وال 
أصبحنا  األعداء  سهام  من  استهدافنا  كثرة  مع  مسلمني  بوصفنا  إننا  وريب،  مستبرص، 
التنزل للخصم يف اجلدال بال حدود وال رضورة أحياًنا، وما ذاك عن حاجة  نبالغ يف 
إليهم وال زهًدا منا بأغىل ما نعتقده من دين عظيم عليه نحيا وعليه نرجو أن نموت، 
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وإنام طمًعا يف هداية هؤالء الضالني ونجاهتم ألنفسهم، وأما من هداه اهلل منا للحق فلن 
)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ   الضالني:  له ضالل  اهلل  بعد هداية  يرضه 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ( ]املائدة: 105[.  

فتوكل عىل اهلل يا عبداهلل، واعلم أنك عىل احلق املبني، وعليك بنفسك أواًل، ثق 
بربك وبدينك، بل ثق بعقلك الراشد، وال تلتفت إىل ما يثريه املسترشقون واملشككون 
حول أصول ديننا وثوابته ومقام ربنا ونبينا وقرآننا، لقد قال آباؤهم من قبل بكل غطرسة 
وصدود: )ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ( ]فصلت: 26[ 
فإذا علمت هبدف مرشوعهم ابتداء وهو التشكيك واللغو والبلبة، فال يستخفنونك، 

ىب   مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ     )جئ   وانتظر:  احلق،  اهلل  لوعد  واصرب 
]الروم: 60[ وواصل السعي احلثيث إليه، مستأنًسا بحال الرسول  الذي   ) يب 
ما فتئ قومه يثبطونه باهتامهم له بالكهانة واجلنون، فجاءته املؤازرة والدعم القوي من 

القوي العزيز ليميض قدًما يف رسالته، وال يتلفت ألحد من املخذلني: )ۆئ  ۈئ    
ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ( ]الطور: 29[. 

يف  املسلمني  ليشككوا  جاؤوا  من  املسترشقني  عقالء  من  أن  أيًضا  تذكر  ثم   
دينهم، فلام وصلوا إىل صفاء املنبع، اصطدمت عقوهلم باحلق، وأظهر اهلل هلم دينه 
عىل الدين كله، وما كان أمامهم إال أن يسلموا وحيسن إسالمهم)1(، وهذه نتيجة 
عقله  تطابق  التي  وحقائقه  الوحي  نصوص  واجه  إذا  السليم  العقل  لذي  طبيعية 
القسيسني والرهبان  الذي سال من أعني  الدمع  دافع  السوي وفطرته، وذلك هو 
، فعرفوا أنه احلق، فآمنوا، وسألوا اهلل أن يكتبهم  الذين سمعوا الوحي من حممد 
مع الشاهدين عىل هذا احلق الذي وجدوه، فأثنى عليهم القرآن بآيات تتىل إىل يوم 

البحث إىل احلق مثل املسترشق السويرسي )جون لويس  الذين قادهم  )1(  هناك عدد كبري من املسترشقني 
)الفونس  الفرنيس  واملسترشق  إبراهيم  إىل  اسمه  وغري  1809م  عام  اإلسالم  اعتنق  الذي  بوركهارت( 
دينيه( الذي أسلم يف اجلزائر عام 1927م وتسمى بنارص الدين وحفر قربه بنفسه يف اجلزائر وأوىص بدفنه 
فيه يف أي مكان أدركه املوت فنقل من باريس إىل مقربة اجلزائر و)ليبولد وايس( الذي أسلم أواخر القرن 
التاسع عرش وغري اسمه إىل )حممد أسد( الذي أثرى مكتبة املسلمني بكتب قيمة يف مقدمتها كتابه الشهري 

)الطريق إىل مكة( وغريهم.
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القيامة: )ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ٱ  
ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ( ]املائدة: 82- 83[. 

*****

اأرقى م�سروع تربوي

ا متميًزا،  لو أن مجيع علامء الرتبية يف العال وعرب التاريخ اجتمعوا، فألفوا كتاًبا تربويًّ
وبقي هذا الكتاب مئة سنة وهو مرجع لكل معلم دون أي تعديل عليه، كيف سيكون مقام 
ذلك الكتاب يف نفوس الناس؟ فام بالك إًذا بكالم خالق كل يشء بمن فيه هؤالء الرتبويون 
وعقوهلم التي فكروا، وألفوا هبا كتاهبم، كيف سيكون مقام كتابه هو وكالمه  يف نفوس 
الناس األسوياء، واحلقيقة أن املقارنة هنا ال جتوز وال تقبل؛ ألنه ال أقوم من هذا القرآن 
وال أسمى منه هداية، ومن أعظم نعم اهلل عىل اإلنسان بعد خلقه أن تواصل معه مبارشة 
 ، بن عبداهلل  العظيمة لألنبياء ويف مقدمتهم حممد  األنبياء وباألخالق  بالوحي عرب 
الذي كان خلقه ترمجة عملية للقرآن )كان خلقه القرآن(، ومن أمجل ما يرد يف اخلطاب 
القرآين أنه ل يكن صادًما وال مفاجًئا وال متعارًضا مع الفطرة البرشية، بل راعى جزًءا 
كبرًيا من تدرج عادات الناس، ومن ثم أخذ بأيدهيم يف غاية الرفق والشفقة، إىل التي 
هي أحسن من القول والعمل، ولو تأملنا منهجية اخلطاب القرآين يف بناء اإليامن ابتداء 

ثم العمل بحسب طبيعة مرحلة التوجيه، لوجدناه يمر بثالث مراحل أساسية:

املرحتة األوىل، يبدأ الوحي بتوجيه اخلطاب العام إىل عموم الناس، فيدعوهم إىل 
بعدها،  ملا  األمهية  غاية  تأسيسية يف  أواًل، وهذه مرحلة  بالعبادة  باهلل وتوحيده  اإليامن 
إذ ال فائدة من أي خطاب آخر تكليفي أو ترشيعي حتى لو ترتب عليه أعامل كاجلبال 
ختاطب  التي  الكريامت  اآليات  تتكرر  ولذلك  األول،  للخطاب  االستجابة  يتم  ل  ما 
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الناس باإليامن قبل العمل: )ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى  ( 
]الكهف: 107[ ألن العمل بال إيامن مصريه البوار واخلسارة: )ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ( ]الفرقان: 23[ فاإليامن أواًل، وهو األصل العظيم بل أصل األصول 
كلها يف فهم الوجود وتفسري مآالته ومنه ينطلق العمل والتكليف والنجاة يف الدارين، 

وهذا من أهم أسباب الرتكيز عليه وتكرار التذكري به يف مجيع فصول هذا الكتاب. 

قواعدها  وترسيخ  األوىل  اإليامنية  النبتة  ورعاية  التثبيت  خطاب  الثاف ة،  املرحتة 
وقائية رضورية  والشك واإلحلاد، وهذه جرعة حتصني  والكفر  الرشك  وحتصينها من 
اإليامين  مقامهم  علو  من  الرغم  عىل  أنفسهم  الرسل  أن  أمهيتها  شواهد  ومن  ا،  جدًّ
اخلطاب  وهذا  والتوجيه،  والتثبيت  التذكري  هذا  إىل  احتاجوا  الرباين،  واصطفائهم 
سواء  والغيبيات،  بالوجود  األسايس  اإليامن  مسألة  حسم  خطاب  يسبق  أن  يمكن  ال 
أكان ذلك يف الدنيا )الرسل والوحي واملعجزات(، أو يف اآلخرة )عذاب القرب ونعيمه 
(، ولعلك تدرك أخي  والبعث واحلساب وامليزان والرصاط واجلنة والنار ورؤية اهلل 
هذا  رعاية  وهي  املرحلة،  هذه  حول  يدور  الكتاب  هذا  موضوع  أن  الكريم،  القارئ 

اإليامن املوجود أصاًل وحتصينه من الوساوس وامللوثات الفكرية.

املرحتة الثالثة، عىل أساس ذلك اإليامن الراسخ واملحصن من األخطار والشكوك 
ما  احلياة  ونظام  واملعامالت  والشعائر  بالعبادات  التكليف  خطاب  ذلك  بعد  يصدر 
التهيئة اإليامنية  به ممن هم يف قمة  املؤهلني لسامعه واألخذ  اىل  يقتيض توجيه اخلطاب 
فيه وال  يقينيًّا ال شائبة  انتظاًرا  لقاءه،  ينتظرون  الذي  باهلل  والثقة  والعقائدية  والفكرية 
به،  تطبيقه، ويستبرشون  أمر، ويسارعون يف  يتلقفون كل  بإيامن راسخ جيعلهم  شك، 
دون أن جيدوا يف أنفسهم أي حرج منه، وحيذرون من كل ما ال يرضيه فيجتنبونه، وهذا 
إيامنه  ستجعل  التي  املراحل،  هذه  وفق  فتدرج  ربه،  وفقه  من  عند  ممتًعا  نعياًم  سيكون 

راسًخا رسوخ اجلبال الشاخمات بفضل اهلل.
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الناس إال أن أي خلل يف املرحلتني األوليني  العبادات بني  الفتور يف  يِرد  أنه  ومع 
سيضاعف هذا الربود والثقل، بينام تكون العبادات لذيذة وجزًءا من سعادة الدنيا قبل 

ۓ   )ۓ   تعاىل:  قال  بذلك،  موقنًا  ربه  لقاء  يرجو  الذي  املؤمن  عند  اآلخرة 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ( 
إليه يف  الطاعات هو هذا اخلشوع املشار  العظيم يف الشوق إىل  46[ إن الرس  ]البقرة: 45- 

: »لا بالُل، ألِم الصالَة، أِرْحلا هبا«)1(. اآلية، وهو سبب قول احلبيب 

*****

)1(  احلديث رواه أبوداود )4985( وصححه األلباين عن سال بن أيب اجلعد أن النبي  قال: »لا بالُل، ألِم 
الصالة،َ أِرْحلا هبا«.
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كالم  وجود  عظمة  إىل  ينتبه  من  منا  قليل  رشًفا،  هبذا  وحسبك  اهلل  كالم  القرآن 
عبارة  احلياة  هذه  يف  حولك  يوجد  ما  كل  إن  القارئ،  أخي  كوكبنا،  عىل  معنا  اخلالق 
عن خملوقات مثلك حتى الساموات واألرض ومن فيهن، إال هذا القرآن الذي تراه يف 

)ٱ  ٻ  ٻ    إنه قراطيس وجلود حتوي كالم اخلالق:  رفوف املساجد واملكتبات، 
ٻ  ٻ  پ پ( ]الواقعة: 77- 78[ كالم اخلالق بني أيدينا! هل أدركنا هذا الفضل 

حق اإلدراك؟ وهناك أمر آخر، كل كتاب يف هذه الدنيا يستهله املؤلف بالشعور باحلرج 
اخلطأ  يعرتيه  متواضع  اجتهاد  بأنه  القارئ  يذّكر  فرتاه  اخلطأ،  يف  الوقوع  من  واخلوف 
بينام  مربرة،  واستدراكات  متوقعة،  أخطاء  عن  مسبًقا  اعتذاًرا  يقدم  وكأنه  والصواب، 

القرآن العظيم ويف ثاين آية يف أول سورة بعد الفاحتة يقول اهلل عنه: )ٻ  ٻ  ٻ   پپ  
پپ  ڀ   ڀ( ]البقرة: 2[ أجل! إنه كتاب كريم عاٍل ال يضاهيه يشء يف األرض وال يف 

ا، أليس كذلك؟ السامء، إنه كالم اهلل، ونحن أمام أمر عظيم جدًّ

 لقد أوحى اهلل إىل كل نبي ورسول بعثه إىل قومه بلساهنم ليبني هلم، وأنزل اهلل عىل 
بعض الرسل كتًبا ساموية، منها التوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم، لكن من 
أعظم ما جاء به الوحي للناس كافة عىل مر التاريخ كله هو هذا القرآن العظيم الذي 
ختم اهلل به الرساالت، كالم اهلل املحفوظ واملوجود يف متناولنا، إنه )القرآن( الذي نزل 
أو  منه  النيل  عىل  أحد  جيرؤ  ل  العربية،  اللغوية  البالغة  عبارات  أرقى  يف  كافة  للناس 
بعد عليه  األمة  أمجعت  أن  منذ  حروفه  من  حرف  تغيري  أو  ولفظيًّا،  علميًّا  فيه   الطعن 

، كل كتاب ألفه أعظم مؤلف ال يمكن أن يميض عليه عرشات السنني عىل حد  النبي 
أقىص دون نقد ومتحيص وإعادة حتقيق وتدقيق وربام تغيري لفكرته، وهذا القرآن كان 

ڱڱ   ڱ    ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   )گ   األبد:  إىل  كذلك  وسيظل  شاخمًا،  واليزال 
ڱ     ں  ں  ڻ( ]فصلت: 42[. 

 وهبذا يكون بحق أعظم معجزة جاء هبا نبي، إنه كالم اهلل ومقامه فوق رؤوسنا 
مجيًعا مؤمنني به مستسلمني تسلياًم ال خيالطه شك وال ريب وال حرج، دون أن نخوض 
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يف كيفية تسلسل نزوله من اهلل إىل أن أصبح بني يدينا كتاًبا مقدًسا حمفوًظا إىل األبد، لن 
القائلني  يتكلم أصدق  أن  أوثق من  أعظم وال أصدق وال  رواية  تسلساًل يف   نجد 

الروح األمني جربيل  إىل قلب الصادق  لنا  ينقله  ومن أصدق من اهلل حديًثا؟ ثم 
، فيتلوه علينا، فمن ل يقبل هذا اخلرب فلن يقبل خرًبا عىل اإلطالق، ومن  املصدوق 
من  يستوقفه  مما  الكثري  فسيجد  به،  إيامنه  يزيد  ما  كل  وتلمس  حتري  يف  صادًقا  كان 
البرش  مقام  من  شأًنا  أعىل  والقرآن  الوحي  أمر  أن  خالله  من  وسيدرك  البينات،  آياته 

وتصوراهتم ومداركهم وأحاسيسهم بمن فيهم األنبياء عليهم السالم.

 باحلد األدنى من التأمل املنصف، ستقف بعقلك املتوازن مقتنًعا بأن القرآن من 
عند اهلل، وليس من عند أحد من البرش، لن تقبل أبًدا بشبهة أنه من تأليف )حممد( وأنت 
تقرأ هذا التوجيه القرآين والتنبيه بل واالستدراك املبارش من اهلل تعاىل عىل سيد البرش، 

)ڃ   وقال:   ]1 ]عبس:  )ٱ  ٻ(   لنبيه:  تعاىل  قال  أحياًنا،  الرصيح  والعتاب  بل 
 ) ڇ  ڇ   ڇ   چ   چ   )چ   وقال:   ]37 ]األحزاب:   ) چ   چ    چ   چ   ڃ  

]التوبة: 43[ وقال: )ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       

)وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ       وقال:   ]47 ]احلاقة: 44-  گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ( 
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ   )پ   وقال:   ]74 ]اإلرساء:  ېئ(  ۈئ   ۈئ   ۆئ  
أبعد من ذلك، حني قال له:  ]اإلرساء: 39[ بل إن األمر وصل إىل   ) ٺ  ٿ  ٿ  

)ہ  ہ      ہ  ھ   ھ ( ]آل عمران: 128[.    

 فكيف واحلال هذه، يزعم بعض املسترشقني، وحفنة من املشككني أن القرآن من 
تأليف )حممد(؟ إال أن يكون ذلك جحوًدا منهم بعد أن استيقنته أنفسهم، فاختذوا هذا 

ا فاستحقوا أن يصفهم القرآن الكريم بصفة اإلفساد: )ٱ  ٻ   املوقف ظلاًم وعلوًّ
]النمل: 14[ ولسنا يف   ) ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ        ڀ     ڀ  ڀ  
أحسن  وبالتي هي  تنزاًل  إال  مع هؤالء،  ينتهي  ال  جدال  أنفاق  الدخول يف  إىل  حاجة 
البرشية  لنا عىل مر تاريخ  يثبتوا  فإننا نتحداهم باحلق أن  البيان، وعليه  الذمة يف  لتربئة 
أن مؤلًِفا واحًدا سطر يف كتابه اخلاص استدارًكا وتوبيًخا لنفسه مثل ما ورد يف القرآن 
باألجر  يتىل  قرآًنا  اهلل  أن جعلها  قداستها  ، وبكلامت من  إهلي عىل حممد  من عتاب 
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املضاعف للناس إىل قيام الساعة، وما كان هذا ليكون يف حق سيد البرش لوال أن القرآن 
كتاب اهلل وكالمه احلق، إنه القرآن احلق املبني عىل الرغم من أنف كل مفرٍت وكافر به، 
وال يعيب مقامه األعىل كفر من كفروا به إذا كفروا، فلنعرض عنهم، كام أعرض القرآن 

)ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   عنهم: 
ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ( ]فصلت: 41- 42[. 

 *****

التنزل القراآين يف اجلدال

أمل  عىل  اخلصم،  مقدمات  مستويات  أدنى  إىل  تنزل  أن  هو  اجلدال  يف  التنزل 
الصعود به من خالهلا إىل حيث النتيجة التي يراد الوصول إليها، دون تنازل عن احلقيقة 
املجردة املراد توضيحها، وعادة ما يبدأ التنزل بعبارة )نفرتض جداًل...(، )هب أن...(، 
)عىل فرض أن....(، )هذا من باب التنزل....( ونحو ذلك، وعندما حيدث التنزل من 
األقوى  يتنزل  أن  أما  بينهام،  اخلالف  يف  ورقيًّا  أدًبا  ذلك  ُيعّد  املتكافئني  الطرفني  أحد 
واألقدر لألضعف لتبصريه باحلق فهذا كرم وتفضل ورمحة ولطف، وهذا الذي نجده 
أبواب  عليك  اهلل  فتح  كيف  أرأيت  اإلنسان،  أهيا  فيا  القرآين،  التنزل  يف  جليًّا  واضًحا 
رمحته ولطفه بأن يداريك بالقرآن فضاًل منه ونعمة إلنقاذك لو أردت ذلك باختيارك! ثم 
وهبك حرية االختيار واختاذ القرار، فاخرتت خمتاًرا طريًقا لن ينفع أو يرض إال نفسك، 
أفال تكون بعد هذا عبًدا شكوًرا ملن خلقك فسواك فعدلك وأعطاك البرص والبصرية 
إذا سلكته؟ قل يل  باجلزاء األوىف  النجاة ويرسه لك ووعدك  والعقل وبني لك طريق 
بربك: ما املغريات البديلة التي جتعلك تعدل عنه إىل طريق قد أخربك خالقك قبل أن 

تسلكه بأنه اهلالك الساحق املاحق؟ 

وأما القرآن من حيث هو كالم اهلل فهو حق مبني، قائم بذاته، ال يثبته كثرة املؤمنني 
)عتمة(  اعتبار ألي  قيمة وال  اخلالق، وال  به، هو كالم  الكافرين  بكفر  ينتفي  به، وال 
عندما  املحدود،  الثقايف  االطالع  ذوي  من  الناس  بعض  هبا  حيس  قد  داخلية  فكرية 
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نتحدث عن عظمة كتاب اهلل، بحيث يشعر من داخل نفسه، وكأننا نتكلف له الكالم 
دعايًة، ونبالغ يف العبارات لتسويق يشء لربام يظن بعض الناس أنه أدنى مما نصفه به، 
واحلقيقة أنه ليس كام نصفه به فحسب، بل هو أعظم بكثري مما نستطيع وصفه بعقولنا 
ومداركنا، يكفي عجًبا وانبهاًرا أن يكون بني اخللق كالم اخلالق، مسطوًرا يف صفحات، 
انظر  لإلنسان،  منه   التكريم  غاية  يف  أمر  فهذا  ويتدارسونه،  يقرؤونه  للقراء  ميرًسا 
كيف أصبح وجود القرآن بيننا وكأنه منزل لنا وحدنا، يستنبط منه كل جيل ما يريده من 
يزود  راسخ  والقرآن  متغرية،  واحلضارات  متقطعة  متعاقبة  فاألجيال  املعرفية،  الكنوز 
كل جيل بام حيتاجون إليه، ويدخر ملن بعدهم ما سيحتاجون إليه مما ال نعلمه بعد، هو 
كذلك ألنه من عند اهلل، ولو كان من عند غريه ملا كان هكذا، لكن هذه احلقائق يتوصل 

إليها بالتدبر العميق، وهو ما أشارت إليه اآلية الكريمة: )چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   
ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ( ]النساء: 82[. 

القرآن  ما يف  إدراك مجيع  لدينا قصوًرا شديًدا عن  فإن  بالقرآن،  إيامننا  مع   حتى 
من عظائم ومعجزات نصية ثابتة باقية شاخمة، والستحالة اإلحاطة هبذه العظمة، فإنه 
العقول  بتوجيه  وإنام  العادية،  السطحية  واملواعظ  البارد،  بالتلقني  ترسيخها  يستحيل 
برتكيز شديد إىل أعامق أعامقها إلدراك أقىص ما يمكن إدراكه منها من خالل الوقوف 
أن يكون مصدرها فرد عريب أمي ال  التي يستحيل  العظيمة  النصوص  عىل نامذج من 

يقرأ، وال يكتب.

إذا استحرضت عقلك متأماًل بعمق، فسوف تقف وقفة إجالل وتعظيم لكتاب 
نزل يف بيئة بسيطة وخاطبها بمنطقها البسيط، فأوصلها إىل إيامن يزن اجلبال، وهو إيامن 
، وادخر نصوًصا مكتنزة باملعاين األخرى، مفعمة بالتحدي ملراحل  الصحابة الكرام 
قادمة جاءت بعد مئات السنني من نزوله لتكون متصدرة يف كل جدال وحوار، ففي 
وال  منطقية،  مشكالت  يعاين  ال  الذي  البسيط  الفطري  العريب  خاطب  الذي  الوقت 
نار تلظى بعد أن برشه بجنات جتري من حتتها األهنار،  أزمات فلسفية بأن حذره من 

عن طريق آيات ميرسة معلومة ومفهومة للجميع، كقوله تعايل يف وصف اجلنة: )ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
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ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ            ھ  ھ     ے   ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
قبل  للجدليني  باملعاين  مكتنزة  أخرى  نصوًصا  يدخر  أيًضا  جتده   ]15 ]حممد:  ڭ( 

ڤ   )ڤ   العظيمة:  اآلية  هذه  مثل  منطقية،  لنتائج  حاسمة  وبمقدمات  وجودهم، 
يعانون أي  أنزهلا اهلل عىل قوم كانوا ال  التي  ]الطور: 35[  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( 

)ڭڭ  ۇ  ۇ   بقوله:  اهلل  إذ وصفهم  اخلالق،  بالرب  يقرون  بل  إحلاد،  أزمة 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]لقامن: 25[  بل ويعظمونه يف اإلجابة: )ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ( ]الزخرف: 9[ لكن ألن القرآن 
ا  كتاب عالم الغيوب املطلع عىل كل يشء، فهو بعلمه املسبق يقدم لعباده خطاًبا رضوريًّ
ملواجهة  املعرفة  أطياف  بكل  املحيط  النص  مثل هذا  إىل  تتعطش  التي  القادمة  للقرون 
موجة علم الكالم القادمة من حضارات جماورة بعد أن ترمجت كتب املنطق، وتداوهلا 

املسلمون، وكاد بعضهم هيلك بسببها لوال أن القرآن أنقذه. 

*****

 �سور من التنزل القراآين

ال بد من اإلشارة هنا إىل بعض نامذج التنزل يف اخلطاب القرآين، وهو يدعو أهل 
الضالل إىل اهلداية، إذ إن هذا النوع من اخلطاب يعكس أقىص درجات املصداقية والثقة 
باملخاطِب، مع االستغناء عن املخاَطب، إهنا رمحة اهلل الواسعة هلداية احليارى إىل رصاطه 

احلق املبني، وسنكتفي بذكر ثالث صور: 

ال�سورة الأولى

ال خيتلف اثنان من األولني واآلخرين، املؤمنني و)امللحدين( وحتى من يسمون 
ا جباًرا قادًرا خالًقا لكل يشء  )بالألدريني(، عىل أن وراء هذا الكون العجيب موجًدا قويًّ
فيه، وله من الصفات الكاملية ما ال توجد يف أي جزئية كونية من حياة وشجر وحجر 
وهواء وماء وضوء، أليس كذلك؟ إهنم خيتلفون فقط حول من يكون هذا القوي، تأمل 
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هذه املسألة جيًدا، وحررها حتريًرا كاماًل بعقلك، جتدها حقيقة عند اجلميع بال استثناء؛ 
ألهنا مسلمة جدلية ومقدمة منطقية رضورية جيب حسمها بوضوح، قبل االنتقال إىل 
ما يرتتب عليها من نتائج، إًذا احلقيقة املطلقة أننا نتحدث عن وجود )خالق( و)قادر( 
و)رب( و)مالك( و)جبار( و)عظيم(، حتى لو ل نحدد من هو هذا الرب تنزاًل منا مع 
 ،) بأنه اهلل  املؤمنني  املنطقية للحوار معه، )وال شك عند  املخالف يف أول مقدماتنا 
ولننتقل اآلن إىل عظمة القرآن يف التنزل املدهش يف هذه املسألة، فهناك خطابان: األول 
ملن حسموا هذا األمر ممن استقر يف قلوهبم اإليامن، فيخاطبهم القرآن مبارشة بذلك؛ 

)ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ   ألنه ال إشكالية لدهيم يف هذا األمر، فيقول هلم: 
ڳ  ڳ( ]الزمر: 62[ فيؤمنون، ويصدقون، وخيّرون لألذقان سجًدا.

 واخلطاب الثاين موجه ملن هم دوهنم يف اليقني من املرتددين املرتبكني التائهني، 
فيلقي إليهم طوق النجاة بكل لطف وحتبب وتودد ليقرهبم من احلقيقة، فأورده هلم يف 
سياق هذا القسم العظيم بالعظيم الذي ال خيتلفون عىل عظمته وقدرته، وإن جهلوا ذاته، 
لكنهم ال خيتلفون عليه، فلم يقسم بـ )اهلل(! حتى ال تقفل العقول املضطربة املختلفة 
ا وإعراًضا وتردًدا، بل جاء القسم برب السامء واألرض  عليه، وتنرصف األذهان شكًّ
يعني أحاط القسم بالكون، وأقسم بربه املعرتف به من اجلميع، وهذا القسم بجواب 
أيًضا يقرر احلقيقة، ويربطها بالنطق البرشي وإحداث هذه األصوات واملفامهات بيننا، 

تقريًرا للحق بأنه احلقيقة التي ال يسع العاقل إال اإليامن هبا، قال تعاىل: )ے  ے  
ۓ  ۓ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ( ]الذاريات: 23[ ثم أوردها بالقسم اآلخر الذي وإن 

كان فيه تنزل أيًضا، إال أنه ل يرتك شيًئا معلوًما أو جمهواًل إال وقد حواه ليقرر صدق هذا 
الوحي ورضورة قبوله: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ      ڤ  ڤ  ڦ   ( 

]احلاقة: 38- 40[. 

 ماذا سيقول من ال يؤمن بالوجود، بل حتى )املالحدة( أنفسهم عن هذا القسم؟ 
الذي جاء بالعظيم الذي يقف وراء هذه العظمة الوجودية، ثم تكررت الصورة أيًضا 
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ملا أقسم عىل أنه سيتم حرش الناس وحرش الشياطني، قال تعاىل: )ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ( ]مريم: 68[ وقبل أن يقرر القرآن أن اخلالق 
هو اهلل بدأ بتوجيه العقل إىل أعظم موجودات حيسها اإلنسان يف حياته اليومية، وهي 

األرض والشمس والقمر، وشدد عىل أهنا آيات خلالقهن: )ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   
الباهرة  العظيمة  وهي  إليها،  األنظار  لفت  أن  وبعد   ]37 ]فصلت:  ۈ(  ۈ  

)ۋ  ۋ  ۅ      فقال:  له،  االمتثال  إال  السوي  اإلنسان  يسع  أمًرا ال  أمر  بذاهتا، 
مرشوعية  قرن  كيف  أرأيت   ]37 ]فصلت:  ې(  ې   ې   ۉ   ۉ        ۅ  
السجود بربهان قوة اخلالق هلذه األجرام العظيمة، وليس هلا، ثم ذّكر بأنه اهلل، ونسب 

إليه خلقهن استاملًة للقلب النافر الشارد.

كل هذا التودد مع أن الفطرة والوحي واملنطق السوي كلها تؤكد أن اهلل وحده هو 
الذي خلقهن، إنه غاية التنزل والرمحة عىل العباد من اللطيف اخلبري الذي وصل بخطاب 
القرآن إىل أدنى ما يمكن أن يقبل به اإلنسان، فيا أهيا اإلنسان، انظر كيف دعاك اخلالق 
ابتداء لإليامن به، ثم دعاك بعدها للسجود ملن خلقهن؟! باهلل عليك أال يستحق الذي 
خلقك، وخلقهن، وخلق كل يشء، فقدره تقديًرا أن تسجد له أنت ومجيع املخلوقات 
التي امتن عليها بوجود بعد عدم؟ وخاصة أنك إنام تقيض هذه احلياة القصرية الفانية، 
تسجد له ال لتنفعه بالسجود أو ترضه باجلحود، ولكن تعظياًم له وطاعة ألمره وطمًعا 
فيام عنده؛ لكي تنقذ نفسك أنت مستقباًل مما قدره من األقدار التي ال ينجيك منها سواه! 
وإن ل تسجد، فام أنت بضار إال نفسك، وأما رب العاملني فجميع اخللق يسجدون له 
وهو ليس غنيًّا عنك فحسب بل غني عنهم وعن سجودهم، ولكنهم يسبحونه، وله 

ڇ        ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ     ڃ    ڄ   ڄ   ڄ     ( يسجدون: 
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  
ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]احلج: 18[ إهنا آية! تأملها جيًدا، ثم ترصف 

لنفسك، فارمحها رمحك اهلل!  

*****
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إىل  فيوصله  نفسه،  عن  املدركة  تصوراته  من  باإلنسان  ينطلق  القرآين  اخلطاب 
ا وروحيًّا، بدليل  زاوية اإليامن بالغيب، إذ ال يمكن لإلنسان أن يشك يف وجوده ماديًّ
ما،  يشء  إىل  وحيتاج  يشتهي،  عندما  مبارشة  ورغباته  أنانيته  ويلبي  مصاحله،  خيدم  أنه 
فإنه ال يأبه بأي قانون وال نظام وال منطق إال بمنطق القوة التي ترغمه أو يرغم غريه 
عىل االنضباط وفق خيار األقوى، فهو ال يتوقف عند حكمة العقل أو تدرج املنطق أو 
النقاش  خمرجات مدارس الفلسفة أو الفقه أو الدين أو غري ذلك من أدوات وقضايا 
بالرساء  وينعم  نفسه  عىل  ويأمن  يشبع  حينام  فقط  وجدااًل  وثرثرة  حواًرا  يقتلها  التي 
والصحة والفراغ مسرتخًيا متسكًعا يف فراغ الوجود، أما عند الرضاء أو املرض أو الفقر 
أو اخلوف أو اجلوع أو العطش، فإنه )يكفر( بكل هذه )اهلرطقة الفلسفية!( ويبحث عن 
املنتجات العملية املبارشة التي توفر له األمن من اخلوف، والغنى من الفقر، والصحة 

من املرض، واألكل من اجلوع، والرشب من العطش.

وجود  صورة  من  البرشي  بالعقل  ينطلق  القرآن  أن  نجد  التصور  هذا  وألمهية 
اإلنسان  فيهم  بمن  فيه،  ما  ومجيع  الكون  هذا  موجد  إىل  به  ليصل  نفسه  عند  اإلنسان 

ا يلجم كل جمادل عنيد عن اخلالق، قال تعاىل: )ڤ   نفسه، لقد طرح القرآن سؤااًل تقريريًّ
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ( ]الطور: 
35- 36[ قف قلياًل هنا، ستعلم علم اليقني أنه يمتنع أن يأيت اإلنسان إىل هذا الوجود من 

نفسه من  عليه خلق  استحال  وإذا  نفسه!  اإلنسان  أن خيلق  أيًضا  ويمتنع  دون خالق! 
باب أوىل استحالة أن خيلق غريه )كالسموات واألرض(، إًذا هناك من خلق اإلنسان! 
وهو اهلل  الذي أخربنا بذلك، ول جيرؤ أحد أن يدعي ذلك غريه، وخطابه لإلنسان 
هبذه الرقة املنطقية والتنزل العجيب يف اجلدل، ال يمنع أال خياطبه عند العناد باالستغناء 

ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ     ( بقوله:  أمجعني  اخللق  وعن  عنه  املطلق 
ۉ  ۉ  ې ې  ې  ې   ( ]الكهف: 51[ وملا أورد القرآن اجلدال بني الرجلني 
يف سورة الكهف، وجاء فيه التحدي بتنزل فريد أيًضا، ل يذكر فيه أن اهلل هو اخلالق، بل 
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اكتفى بتقرير الربوبية مستفهاًم عن وجود الرب من خالل إيامن اإلنسان بنفسه ومراحل 
خلقه التي يشاهد بعضها أمامه، لقد جاء يف سورة الكهف أن أحد الرجلني قال لآلخر، 
مستنكًرا عليه: )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]الكهف: 37[ 
فسبحان اهلل َمن ِمن املخلوقات بام فيها اإلنسان ال حيمل مجياًل وشكًرا وعرفاًنا ال حد 
له وال حرص ملن أوجده وخلقه وسواه وصوره ورزقه؟ فكيف ُيكفر به بعد ذلك؟! يا 
هلا من صورة رائعة من صور التنزل القرآين يف خطاب املخالف طمًعا يف هدايته للحق، 

صورة تشهد بأن اهلل هو الرمحن الرحيم!

*****

ال�سورة الثالثة

يدرك اإلنسان جيًدا ثقل وقع هذه احلقيقة عىل نفسه بأنه: )ۉ  ې  ې  ې  ( 
]اإلنسان: 1[ يف هذا الكون العظيم ال من ناحية الزمان وال املكان وال الوجود، كام فصلنا 

انظر كيف  أثبتها، وال خيتلف عليها أحد مطلًقا، ولكن  ذلك مسبًقا، والعلم احلديث 
تناوهلا اخلطاب القرآين وكيف يصل التنزل أحياًنا إىل أن يضعك أهيا اإلنسان، عىل قدم 
املساواة اجلدلية، تدرك حينها كم أنت مفرط عندما تفوت من هذه الفرص الثمينة ما 
ال يمكن استدراكه، وأن عاقبة فوات األوان ندم ال حدود له، إذ إن مقامك يف الدنيا 
فام  قدره  حق  التنزل  هذا  قدر  ثم  خياطبك!  من  عظمة  تذكر  قليل،  فيها  وزادك  قصري 

حاجة الغني سبحانه أن يقول لإلنسان اجلاحد لنعمته: )ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ( ]سبأ: 24[ لوال منتهى 
التلطف والتودد الرمحة من األقوى واألغنى واألبقى واألكرب، ملن هو دون ذلك كثرًيا 
كثرًيا، هذا تلطف الوحي هبذا اإلنسان التائه الذي يظن كل الظن، بل ظن السوء أحياًنا 
واملكان  الزمان  عابرة يف رشيط  إال جمرد ملحة برص  فيه  وما هو  الكون،  بالكون وخالق 
أثر يذكر لوال أن الوحي خاطبه، وأعىل شأنه وقدره، وأما  له  والوجود، ال يكاد يكون 
الساموات  وال  حاجة،  ليس يف  والغني   قدًرا،  حمسوم  فاألمر  واملكابرة  الصدود  عند 
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واألرض وال اخللق كله ينتظر إيامن إنسان ليسعد به، أو كفره ليشقى به، فقد دارت عجلة 
الوجود من دونه: )  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب( ]سبأ : 22[.  

*****

القوة والي�سر يف اخلطاب القراآين 

لقد خاطب عموم  للمسلمني وحدهم،  وليس  للناس مجيًعا،  أنزل  كتاب  القرآن 
الناس مبارشة بقوله تعاىل: )ڄ ڃ( ]احلجرات: 13[ وخاطب أهل الكتاب خاصة 
املؤمنني  وخاطب   ]64 عمران:  ]آل  ڤ(  )ڤ   بقوله:  مبارشة  ونصارى  هيود  من 
مبارشة بقوله: )ٺ  ٺ  ٺ( ]احلجرات: 6[ وتكرر ذلك يف القرآن بصور شتى، إنه 
كتاب اهلل للعاملني كافة، ومن عظمة هذا القرآن أنه استطاع باخلطاب امليرس وحده إقناع 
آالف املاليني من الناس بمنطقه القوي، فآمنوا باهلل غيًبا وتصديًقا خلرب السامء دون أن 
يقدم الوحي لإلنسان أي دليل مادي مبارش ملموس حمسوس باحلواس عن عال الغيب 
الذي  أوانه  قبل  الغيب حسيًّا  استحالة كشف  فقط، مؤكًدا  باخلرب  اكتفى  بل  واآلخرة، 
حدده َمْن له اخليار املطلق يف ذلك مما يقرص، ويقرص بنو اإلنسان وغريهم من املخلوقات 

أن يتدخلوا فيه، واكتفى الوحي برضب األمثلة التقريبية والتشبيه التمثييل للتقريب.

باختيار  قدًرا  تقرر  قد  احلق  فإن  الدامغة،  احلقيقة  إىل  التنزل  ما جتاوزنا  إذا  وأما   
إيامن املخلوق هبا لكي تصبح حقيقة واقعية، قال  املطلقة دون احلاجة إىل  اهلل وإرادته 

ەئ   ائ    ائ   ى    ېى   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   )ۋ    تعاىل: 
حادث  وال  حدث  وال  قدر  وال  معرفة  وال  علم  من  وما   ]68 ]القصص:   ) ەئ  
أو سيحدث يف هذا الوجود إال بعلمه سبحانه وحده ال رشيك له، والقادر عىل إجياد 

وئ   وئ   ەئ     ەئ   )ائ   ومستقبله:  وحارضه  ماضيه  معرفة  عىل  قادر  الوجود 
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  
مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب( ]لقامن: 34[ وهلذا جاء العتاب األقوى لكل من رضب 
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الذكر صفًحا عن هذه احلقائق الكربى وهو يملك عقاًل يفكر به، واعُترِب ذلك قصوًرا 
)ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   يف تصوره للوجود: 

ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]الزمر: 67[.

بل  وتيسريه،  وفصاحته  بيانه  عند  تقف  وال  القرآن،  عجائب  تنتهي  ال  وهكذا 
تتجاوزه إىل عمق معانيه، فاملنهج القرآين يف البيان مجع بني يرس الفهم للجميع: )ں  
عرب  اجلميع  أمام  القائم  حتديه  وبني   ]17 ]القمر:  ۀ(  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  

التاريخ، قال تعاىل: )ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
أطلق  املخالف  مع  القرآين  احلوار  يف  األسلوب  وهذا   ]38 ]يونس:  ۉ(  ۅ  ۅ   ۋ  
املنطقي  االستدالل  رشد(  )ابن  أبوالوليد  اإلسالمي  والفيلسوف  املالكي  الفقيه  عليه 
عىل اإليامن باهلل باتباع الرباهني السهلة الواضحة، مؤكًدا أنه استنبط هذه القاعدة أصاًل 
من املنهج القرآين يف التدرج يف خطاب العقول، وأنه ال يعدل هبذا االستدالل شيًئا)1(. 

أشار  التي  القرآن  يف  املنطقي  لالستدالل  السهلة  الرباهني  صور  أوضح  ومن   
إليها )ابن رشد( ما ورد يف سورة فاطر، حيث ل يقفز بالعقل إىل نتيجة أن العلامء هم 
أكثر خشية هلل من غريهم، إال بعد أن مهد لذلك بآيات نقل العقل فيها متدرًجا ليس 
بالصور العادية فقط، بل بالصور امللونة وبأمجل األلوان وأزهاها، من إنزال املطر ونبات 
األرض وتنوع النباتات بألواهنا واحليوانات بأنواعها وألواهنا، سلسلة طويلة من التأمل 
والتفكر لفت إليها، ليقرر يف النهاية حقيقة متيز اخلشية عند هذا العال الذي يدرك هذه 
احلوادث جمتمعة، ويستوعبها، ومتى استوعبها وفق هذا الرسد والرشح فهو داخل يف 

وصف العلامء الذين فازوا هبذه الشهادة من اهلل الذي قال عنهم: )ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى( ]فاطر: 27- 28[.

سلسلة  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  رشد،  ابن  أبوالوليد  امللة  عقائد  ىف  األدلة  مناهج  عن  الكشف   )1(
الرتاث الفلسفي العريب، الطبعة األوىل، 1998م، تقديم: حممد عابد اجلابري، ص163. 
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 تأمل هذه اآليات - أخي القارئ - وستجد أنه قد ورد يف آيتني فقط من كتاب اهلل 
مجلة من علوم الفيزياء والبيولوجيا والفيسولوجيا والكائنات من حيوانات ونباتات، 
الغيوم  وتشكل  اجلوي  والضغط  والرياح  واملناخ  الطقس  وعلم  عنهام،  يتفرع  وما 
ومواقعها،  وأجوائها  بيئتها  بتنوع  األحياء  تلك  تنوعت  التي  واجلغرافيا  وحتركاهتا، 
واإلنتاج الزراعي من تلك الثمرات التي يقتات منها اإلنسان، ووصف الغطاء النبايت 
املتنوع، والثروة احليوانية واجليولوجيا من جبال ومعادن متلونة بألواهنا وعلم النفس 
وعلم االجتامع واإليامن، تأمل هذه اآلية متجرًدا للحق متلمًسا للحقيقة، وستجد كل 
ا يكون هذا العتب منه سبحانه عىل  ، وحقًّ ا: إنه كالم اخلالق  ذلك فيها، وستقول حقًّ

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ     چڇ   چ   چ   )چ   بحقه:  املقرصين  خلقه 
ڎ  ڈ( ]النساء: 82[.

 *****

القراآن حمفوٌظ ويحفظ من يحفظه 

القرآن العظيم حمفوظ بحفظ اهلل له، وحصن منيع محى اهلل به املسلمني من االنزالق 
العشوائي نحو سفسطة علم الكالم املجرد، لقد كانت تصورات معظم أهل الكالم ال 
تسمن وال تغني من جوع يف مواجهة تطلعات اإلنسان وتساؤالته املعرفية عن الوجود، 
أما املسلمون فوجدوا يف القرآن الكريم طريقهم اآلمن لفهم تلك اإلشكاالت، ملا قيل 
إجابة،  عن  يفتشون  الكريم  بالقرآن  الذوا  إرادة،  بال  وجد  العال  هذا  إن  فلسفيًّا:  هلم 
فوجدوا فيه: )ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ(، ]القصص: 68[ أي إن هذا الوجود جاء 
بعد مشيئة وإرادة واختيار وخلق، وملا قيل هلم فلسفيًّا: إن الكون أزيل أي قديم، جلؤوا 
ڻۀ(  ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    )ڱ   فيه:  فوجدوا  القرآن،  إىل 
]األحقاف: 3[ فعلموا أن هناك أجاًل، وكل ما له أجل فله بداية، وملا قيل هلم: إن اإلنسان 

أزيل يف الكون وجدوا القرآن يقول هلم: )ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې( ]اإلنسان: 1[ وهكذا كلام حزهبم أمر جديل جلؤوا إىل القرآن الكريم، فوجدوا فيه 

احلق واحلقيقة، فاطمأنوا إليه.
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 القرآن الكريم يضخ أهناًرا صافية عذبة من حجج احلق الداحضة حلجج قوم قد 
أفنوا أعامرهم بالبحث والتحري عنها ليصلوا إىل نتائج برشية متناثرة، يشعرونك بعدم 
السليم  املنطق  وبيان  القرآنية  أمام عظمة احلجة  ذابت  أظهروها  ثقتهم هبا أصاًل، كلام 

ۀ   )ڻ    تعاىل:  قال  وحدهم،  العقول  أصحاب  ربنا  به  خص  الذي  املطرد 
ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ( ]العنكبوت: 43[ ومما أدركه العقالء أن هذا 
القرآن ال حيده زمان وال مكان، فهو متجدد يف كل زمان وحارض يف كل مكان، حتى 
وصل إىل عرصنا هذا، حيث نعيش أرقى حضارة إنسانية باملنشآت واملصانع والسيارات 
والطائرات واالتصاالت والتقنية واألجهزة الذكية وسفن الفضاء، فال تكاد تفتقد آياته 
من خالهلا، ها نحن نتلو كتاب اهلل ونحن فوق تلك املراكب، وباستخدام أحدث التقنية 
ا يف بيئتنا هذه، وكأنه نزل  صوًتا وصورة، وكأنه ببالغته ومعلوماته وإعجازه قد نزل توًّ
علينا يف طائراتنا وبواخرنا وسياراتنا ومركباتنا الفضائية وأجهزتنا الذكية، ال جتد نفوًرا 
وال تعارًضا وال استغراًبا من نصوصه مع كل ما توصل إليه العلم، بل إنه يف وضع يؤكد 
بكل ثقة استعداده ملواجهة أي حدث علمي يطرأ مستقباًل مهام كان متقدًما عىل ما مىض 
دونام حرج أو تعارض مبارش مع نصه، علاًم أنه قد نزل، واكتمل نزوله يف بيئة متواضعة 
ا قوامها )اخليل والبعري والشاة واملاعز وغرف الطني واملزارع الصغرية(، الذي تغري  جدًّ
هو فقط شكل ومادة الصفحات التي كان يكتب عليها من جلود وأوراق شجر، إىل 
يتغري  ل  النص  هو  النص  بينام  اإللكرتوين،  العرض  وشاشات  اليوم  الفاخرة  األوراق 
أبًدا، هنا يغالب املؤمن دمعه املنسكب محًدا هلل عىل هذه النعمة وإعجاًبا وتعظياًم للقرآن 

ا وعالنية: )آمنا باهلل وبام أنزل(. العظيم ليجد نفسه قائاًل من أعامق قلبه رسًّ

 ومع أن هذا القرآن كالم اخلالق العظيم القوي العزيز، وجاءت نصوصه رصحية 
التلطف  بمنهجية  متيز  أنه  إال  للعاصني،  ترهيًبا  والوعيد  للطائعني،  ترغيًبا  بالوعود 
باخلطاب اللني، بل والتنزل أحياًنا يف جمادلة املخالفني تفضاًل ممن أنزله باحلق الستنفاد 
مجيع احلجج مع املخالفني، بحيث يكون اجلزاء األوىف هلم فيام بعد جزاًء عاداًل سواء 

عىل الطاعة أو عىل املعصية بحسب اختيار اإلنسان. 

*****
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ال�ستدلل القراآين َيعلو ول ُيعلى عليه

يلتقي  التي  املركبة  النظرية  األدلة  مجيع  بني  االستدالل  يف  القرآين  اخلطاب  جيمع 
جلميع  ا  جدًّ ميرس  سلس  بأسلوب  ولكن  خالفهم،  بعد  واملنطقيون  الفالسفة  عليها 
مستويات الفهم واإلدراك، ومن أشهر أدوات االستدالل عند املنطقيني ما يعرف باألدلة 
والنظام()1(،  العلية،  وقانون  الكامنة،  والعلة  والوجوب،  )احلدوث،  وهي  اخلمسة، 
وأكثر  ميرس  ألنه  )النظام(  دليل  عىل  ركز  أنه  غري  القرآين  اخلطاب  يف  وردت  ومجيعها 
باخللق  التذكري  النظام هو  بدليل  نتيجته، واملقصود  قبواًل لسهولته ووضوح  من غريه 
واإلبداع والنظام اجلامع وتكرار ذلك ليرتقى بالعقل إىل النتيجة املطلوبة، فهذا الدليل 
متخصصني  إىل  حيتاج  وال  كلل،  أو  عجز  أو  هم  دون  بسهولة  العقل  يدركه  ما  هو 
بالفلسلفة واملنطق لرشحه، فليس كل الناس فالسفة وال منطقيني يدركون بالرضورة 
معاين احلدوث والعلة والعلية، بل جعل اهلل هلم هذا القرآن ميرًسا، وجاءت آياته بينات 
يعقلونه  بام  خياطبهم  هكذا  وهدوء،  سالسة  بكل  ختاطبهم  اجلميع،  عقول  متناول  يف 

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   )وئ    هلم:  ويقول  مبارشة، 
ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىبيب  جت     

حت    خت  مت  ىت( ]فصلت: 53- 54[. 

إن اعتامد اخلطاب القرآين لدليل النظام يف البيان واجلدل ال يعني إمهاله لبقية األدلة 
املنطقية املعتربة، التي جاء ذكرها عابًرا يف ثنايا اخلطاب، فعىل سبيل املثال يأيت خرب حدوث 
الكون بخرب القرآن قبل ألف سنة من عرص )ديكارت( و)بسكال( و)ليبنتس()2(، الذين 
رسولنا  طريق  عن  وصلنا  قد  الرباين  اخلرب  وهذا  بالتفصيل،  احلدوث  ملسألة  تطرقوا 

اإلسالمية  القيم  أستاذ  خليل  حممد  صربي  الدكتور  والدين  الفلسفة  بني  تعاىل  اهلل  وجود  إثبات  أدلة    )1(
والفلسفة بجامعة اخلرطوم سودانايل، السبت 10 يناير 2015م.

وعال  فيلسوف  1128هـ(   -1056( املوافق  1716م(   -1646(  Gottfried Wilhelm Leibniz ليبنتس   )2(
رياضيات أملاين مشهور جًدا تقوم فلسفته عىل تفسري الوجود من خالل االنسجام الكيل للكون: )موسوعة 

الفلسفة، بدوي، اجلزء الثاين، ص387(. 
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األمي، حيث ذكر أن الكون قد خلق يف زمن معني، وله أجل مسمى أيًضا، وهذا اخلرب 
حادث  الكون  يف  يشء  كل  إن  قال:  الذي  )ليبنتس(  منهم  فالسفة  ترمجه  قد  بسهولته 
الوجود، فهو ل خيلق من  الوجود، وليس واجب  ألنه يشء وألنه متغري، وألنه ممكن 
غري يشء، ول حيدث من غري علة كامنة)1(، وهذا ما أشار إليه القرآن قبلهم بقرون عدة 

بقوله: )ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ( ]الطور: 35[.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الفقيه الفيلسوف أبا حامد الغزايل قد استنبط ما أسامه 
القرآن  يف  موجودة  أهنا  وأكد  املنطق،  يف  الرشطي  والقياس  احلميل  املنطق  أرضاب 

الكريم، وأطلق عليها املوازين الثالثة، وهي: 

ميزان التعادل: وهو جوهر النظرية األرسطية، وهو استدالل ال خيرج عن ثالثة - 1
والثانية  كربى  األوىل  مقدمتان  قضايا،  وثالث  وأوسط(  وأصغر  )أكرب  حدود: 

)ڌ  ڎ      صغرى، ونتيجة واحدة، فامليزان األكرب يوضحه معنى قوله تعاىل: 
]البقرة:  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ( 
258[  وتوضيح ذلك أن املقدمة الكربى تقول: كل من يقدر عىل اإلتيان بالشمس 

اإلتيان هبا،  القادر عىل  تقول: إهلي هو  الصغرى  اإلله، واملقدمة  من املرشق فهو 
النتيجة: إهلي هو اإلله يا نمرود)2(. أما امليزان األوسط، وفيه يكون احلد الوسط 

حممواًل يف كلتا املقدمتني، ومثال ذلك رفض إبراهيم اإلله اآلفل، عندما قال: )چ 
القمر  أن  هي  الكربى  املقدمة  أن  امليزان  فيكون   ]76 ]األنعام:  چ(  چ  
أما  بإله)3(،  القمر ليس  النتيجة: أن  بآفل،  آفل، واملقدمة الصغرى: أن اإلله ليس 
امليزان األصغر فهو كام قال الغزايل: تعلمناه من اهلل الذي علمه حممًدا  يف قوله 

 تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
 ٿ   ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( ]األنعام: 91[ 

)1( فلسفة الفرد نورث وايتهيد دراسة حتليلية رافد قاسم هاشم جملة بابل العلوم اإلنسانية، جملد 12، العدد 
3، 2011، ص463.

)2( القسطاس املستقيم، أبوحامد الغزايل، ضمن جمموعة رسائل اإلمام الغزايل، حتقيق: إبراهيم أمني حممد، 
املكتبة التوفيقية القاهرة ص21 نقاًل عن عبدالكريم عنيات: أسلمة املنطق، )مرجع سابق (، ص107.

)3( القسطاس املستقيم، الغزايل، )مرجع سابق(، ص29. 
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وتوضيح هذا امليزان أن املقدمة الكربى: أن موسى أنزل عليه الكتاب، واملقدمة 
الصغرى: أن موسى برش، النتيجة: أن بعض البرش ينزل عليه كتاب. 

ميزان التالزم: ويقصد به الغزايل كل ما هو الزم لليشء فهو تابع له يف كل حال، - 2
فنفي الالزم يعني بالرضورة نفي امللزوم، ووجود امللزوم يوجب بالرضورة وجود 
الالزم، أما نفي امللزوم ووجود الالزم فال نتيجة هلام بل مها من موازين الشيطان 

الباطلة)1(، وميزان التالزم قد اشتقه الغزايل من قوله تعاىل: )ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  
كان  لو  إنه  تقول:  الكربى  املقدمة  ذلك:  وتوضيح   ]22 ]األنبياء:  ېې(  ې   ۉ    
يفسد،  ل  )الوجود(  العال  إن  تقول:  الصغرى  واملقدمة  العال،  لفسد  إهلان  للعال 

النتيجة: هناك إله واحد فقط هلذا العال. 

ثبوت - 3 عن  يلزم  قسمني  يف  انحرص  ما  »كل  بقوله:  الغزايل  وعرفه  التعاند:  ميزان 
أحدمها نفي اآلخر ومن نفي أحدمها ثبوت اآلخر، ولكن برشط أن تكون القسمة 
الغزايل  أخذ  الشيطان«، وقد  املنترشة وزن  بالقسمة  فالوزن  منترشة،  منحرصة ال 

)ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ      تعاىل:  قوله  امليزان من  هذا 
وتوضيح ذلك أن املقدمة  ]سبأ: 24[  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ( 
الكربى تقول: إنا أو إياكم لعىل ضالل مبني، واملقدمة الصغرى تقول: إن املعلوم 

أننا لسنا عىل ضالل مبني، فإذا ثبت ذلك تكون النتيجة: أنتم يف ضالل مبني)2(.

قد ال حتتاج إىل هذا التفصيل املنطقي املتخصص، وبمصطلحات سبق أن أكدنا 
املثال  سبيل  عىل  هنا  أوردناها  إنام  بعدها،  وما  احلياة  هذه  يف  لك  رضورية  ليست  أهنا 
لتعلم أن كتاب اهلل امليرس لك فهمه ميلء أيًضا بالكنوز املعرفية املتخصصة للبحث إىل 
يتضح  املنطقية  املصطلحات  هذه  عن  وبعيًدا  للفهم،  امليرسة  املنطقية  احلجج  جانب 
ألواسط الناس أن من معجزات هذا القرآن أن خطابه جاء موجًها للعاملني كافة مؤمنني 
وحاجدين، ابتداء من أقىص درجات اجلحود واإلنكار، فخاطبهم بمنطق استثنائي، ال 

)1( القسطاس املستقيم، الغزايل، )مرجع سابق(، ص207. 
للفكر  العايل  املعهد  للغزايل(،  املستقيم  القسطاس  لكتاب  )قراءة  مهران  القرآنية، حممد  واملوازين  املنطق   )2(
املنطق،  أسلمة  عنيات،  عبدالكريم  عن  نقاًل  ص60،  1996م،  األوىل،  الطبعة  القاهرة،  اإلسالمي، 

)مرجع سابق( ص112.
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يسع العاقل أمامه إال التسليم، ذلكم املنطق الذي جعل جبري بن املطعم بن عدي يقول 
عنه: »كاد قلبي أن ينفطر«)1( ويميل إىل اإلسالم، وذلك بعد أن سمع هذه اآلية وهو 

عىل الرشك حينه فقط: )ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  
ڃڃ  ڃ  ڃ  چ( ]الطور: 35- 36[.

املجادلني  بتقرير سؤال  اجلدل  يستفتح  أنه  أيًضا  القرآين  اخلطاب   ومن عجائب 
ا داحًضا لكل شبهة باحلق دون انتظار، وكأنه بذلك  ابتداء، ليتبعه بالرد عىل الشبهة ردًّ
يكشف ما يدور يف النفوس قبل نطقها به، فيظهره للعلن ليكون الرد عليه عالنية أيًضا: 
)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ( ]مريم: 66[ ثم ال يأيت باإلجابة مبارشة عىل 
شكل رسد أو تلقني أو وصاية، بل تنزاًل عجيًبا وهبدوء سلس حييل العاقل إىل عقله من 
بأنفسهم، وحيصلون  العقالء، عندما حيكمون  بالوصول إىل احلق عند  به  الثقة  منطلق 
عن  لإلجابة  احلاجة  ينهي  مماثل  بسؤال  اإلجابة  فتكون  لذواهتم،  ذواهتم  من  رد  عىل 
السؤال األول: )ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ( ]مريم: 67[ بىل، 

واهلل كلنا وكل عاقل يذكر ذلك، وال ينكره إال مكابر عنيد.

عال  خالل  من  متأنًيا  مرتفًقا  بيده  يأخذ  عقيل  بخطاب  اإلنسان  القرآن  وخاطب 
النهاية  يف  فتصبح  العقلية،  املدركات  عال  إىل  خالهلا  من  ليصل  املادية  املحسوسات 
إدراكها حسيًّا،  يتمكن اإلنسان من  حقيقة عقلية يسهل اإليامن هبا دون حاجة إىل أن 
فعندما يقرر القرآن خرب يوم القيامة، وهو من النبأ العظيم الذي اختلف فيه األولون 
يستحيل  التي  اليقينية  املحسوسة  احلقائق  من  مصفوفات  لنا  يرص  جتده  واآلخرون، 
بينها  املسافة  إنكارها، وكأنه يرصف طريًقا حمكاًم من األفكار بصورة مرتابطة ليجعل 
إىل  يوصلنا  إنه  أي  هبا،  االتصال  دون  يمكن  ما  أقرص  بالعقل  الغيبية  اإليامنيات  وبني 
أقىص نقطة يمكن للعقل البرشي الوقوف عندها، ثم يرتك املجال بعد ذلك للعقل نفسه 
كي يقوم هو بمحاولة )جتسري( هذه الفجوة الكبرية بني الغيب والشهادة، ويتصورها 

بعقله، وكأنه أدركها بحواسه تقريًبا. 

)1( احلديث رواه البخاري )4537( عن حممد بن جبري بن مطعم   عن أبيه قال: »سمعت النبي  يقرأ 
ڃ   ڄ  ڃڃ  ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤ   ڤ     ڤ   )ڤ   اآلية:  هذه  بلغ  فلام  بالطور،  املغرب  يف 

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ( ]الطور: 35- 37[ قال: كاد قلبي أن يطري{.
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ا، فاآليات ليست  لنقرأ هذه اآليات الكريامت، ونحتاج هنا إىل تركيز خاص جدًّ
جديدة عىل مسامعك، فحاول معي أن تتفرغ ذهنيًّا، وأال تتجاوز كلمة واحدة منها دون 
أن تدرك حقيقة حدوثها حولك وعالقتها بام بعدها وما قبلها، أعلم أنك قد قرأت هذه 
اآليات كثرًيا، فأرجوك أن تقرأها اآلن، وكأنك ل تسمع هبا من قبل، وكأهنا نزلت عليك 

ا، اسمع وأنصت جيًدا: )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ   ڀ          توًّ
ٺ   ٺ  ٺ  ٺ          ٿ   ٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ   چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  
ڑ  ک  ک   ک( ]النبأ: 1- 16[ انظر كيف سلك اخلطاب القرآين الوصف املتدرج 
لكي  اإلنسان  عند  االستيعابية  القدرة  قمة  إىل  ليوصلك  املحسوس  العقيل  وبالربهان 
يعلم من خالل معرفته بام أمكن، حقيقة معرفته بام ال يمكن باحلس والعقل، وليعلم 
أن الرب الذي هذه أفعاله وخلقه وقدرته، لن يعجزه يشء عىل اإلطالق، وأبقى سقف 
القدرة واملشيئة واخللق والتدبري مفتوًحا بال حدود، ثم انتقل بك إىل عال الغيب خماطًبا 

العقل وحده وخمترًصا له الطريق ليكتفي باخلرب الصادق فقط عنه: )گ  گ  گ  گ 
أو  أو جلسة مؤانسة  نزهة فكرية  أو  ليس خرًبا هامشيًّا  األمر  ]النبأ: 17[ وألن  ڳ( 
تسلية، بل هو احلق احلتمي الذي سيواجهه كل إنسان ليتحدد مصريه، إما إىل هذا املقر: 

)ہ  ھ  ھ    ھ   ھ  ے   ے( ]النبأ: 21- 22[ أو إىل هذا املستقر: )ٱ   ٻ    
ٻ  ( ]النبأ: 31[. 

العمر  قصري  الدنيا  هذه  يف  وأنت  اإلنسان،  أهيا  عليك  القادر  اهلل  خطاب  هذا   
واألجل الذي ال تدري متى ساعة موتك، فأي كرم أكرب من هذا الكرم، وأي فضل 
أعظم من هذا الفضل، عندما تصبح مجيع معال مستقبلك يف غاية الوضوح عندك ويف 
ضامن القادر عىل كل يشء، ختيل أنك ال متلك هذه الرؤية الواضحة، فأدرك نفسك قبل 
فوات األوان، واسلك هبا طريق السالمة، فإنه واحد ال يتعدد، ليس أمامك أي فرصة 
انتظار أو تسويف أو جدل، ورصيدك من العمر حلظات ال اعتبار هلا يف سجل الزمن 
الكوين ربام ل يبَق منها يشء اآلن، فأدرك نفسك، واستجب واستِح حق احلياء ممن هذا 
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محانا اهلل وإياك من كل رش،  ]األحقاف: 17[  )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ(  خطابه لك: 
ويرس لنا ولك كل خري، وهدانا بفضله إىل رصاطه املستقيم.

*****

العدالة يف القراآن 

دعني أعلق عىل بعض ما قد يقدح يف أذهان بعض الصامتني عام يمكنهم التلفظ 
هنا  لسنا  والوضوح:  الشفافية  منتهى  ويف  هلم  ألقول  صدرهم  يف  حيرشج  مما  بيشء 
مسوقني وال عاملني يف رشكات دعاية مادية، ولسنا أمام منتج برشي هزيل يزول معهم 
ا أن يقتنع كل إنسان بكل ما سنورده من ثناء وإعجاب وتعظيم  بزواهلم، وليس رضوريًّ
للقرآن، ولسنا بوصفنا خملوقني نملك القدرة عىل جتلية حقيقة كالم اهلل الذي بني أيدينا، 
إال بام يفتح اهلل علينا من حكمة وفهم له، وكل وصف تسمعه سواء أكان حقيقيًّا )وهو 
ا  أقل من احلقيقة(، أم مبالًغا فيه )كام قد يرتاءى لك أحياًنا( فاعلم أنه وصف قارص جدًّ
القيامة، وكيف  يوم  تأويله  يأيت  يوم  إال  تتجىل  العظيم عظمة ال  القرآن  أمام شأن هذا 
لنا اإلحاطة به وهو املعجزة القائمة أمام األولني واآلخرين والسابقني والالحقني إىل 
املتشابه، ومنه ما ال يمكن معرفته عىل اإلطالق )مثل  الدين، فمنه املحكم، ومنه  يوم 
احلروف التي تبدأ هبا بعض السور(، والتي ال يملك املؤمن معها إال التسليم وقول: 

»اهلل أعلم بمراده يف ذلك«.

 ولكن الدافع الذي جيعل عباد اهلل يتسابقون لتبليغ هذا القرآن هو أهنم يؤمنون 
لك  ويكرهون  القادمة،  األهوال  من  والنجاة  والشكر  اهلداية  ولك  يل  وحيبون  به، 
وألنفسهم الكفر والعصيان، واهلل تعاىل يف كال احلالني غني عن خلقه أمجعني، حتى لو 

كفروا وتولوا، ولكنه بفضله يرىض هلم الشكر إذا شكروا، وقد قال: )چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   کک  ک  
گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ     ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ( ]الزمر: 7[ فإذا 
استقر ذلك يف القلب فاعلم علم اليقني الذي ال يساوره شك أنك كلام تأملت القرآن 
الباهرة، وزادت ثقتك به وإيامنك باهلل الذي أنزله، وأيقنت أنه  وجدت فيه العجائب 
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دستور عرصي مميز، ميلء باألنظمة والترشيعات املدنية والتجارية واجلنائية واحلقوقية 
مثااًل  بوصفهام  إنسانيني عظيمني  مشهدين  وغريها، وسنورد  والسياسية  واالقتصادية 
الرسل، وإن كانوا  مرشًقا عىل حضاريته وعدالته وقوته بل وسلطانه حتى عىل أعامل 
مصطفني معصومني أخياًرا، ولكن الوحي الذي هو كالم اهلل يأيت أواًل وكلنا مع األنبياء 

والرسل واملالئكة، عباد هلل الواحد القهار.
*****

امل�سهد الأول:

عندما حتدث عملية رسقة من قبل عصابة يف العهد النبوي، ثم يكتشف أمرها، 
فيلجأ السارق إىل وضع املرسوق عىل باب هيودي يف املدينة، لكي يلصق به اجلريمة، 
، الذي حيكم بنحو مما  ويتنصل اجلاين احلقيقي منها، ويعرض األمر عىل رسول اهلل 
يسمع يف القضاء، وكاد حيكم عىل اليهودي، لوال أن الوحي اإلهلي تدخل بقوة لينقذ 
سري العدالة االجتامعية يف املجتمع املتعدد، وينقذ ذلك اليهودي من التهمة، لقد تدخل 
الوحي إلنقاذ هيودي مغمور ال يعلم املؤرخون اسمه، يتدخل الوحي العظيم كي يقوم 
واهلل  ومظلمة،  وعدل  حق  هنا  فاملسألة  احلدث،  من  واآلخرين  األولني  سيد  موقف 
احلديث  يف  عنه  وهناهم  الناس،  بني  حمرًما  وجعله  نفسه،  عىل  الظلم  حرم  قد  الرحيم 

ا َفاَل َلَظامَلُوا«)1(. مت ًُ الظُّْتَم َعىَل َفْفيِس َوَلَعْتُتُل َبْ لَُوْم ُاَرهَّ ْم القديس: » َلا ِعَلاِدي، إيِنِّ َحرهَّ

ُه َقاَل:  » َلا  )1(  احلديث رواه مسلم )4674( َعْن   َأيِب َذرٍّ  َعْن النَّبِيِّ        فِياَم َرَوى َعْن اهللَِّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َأنَّ
ُوْم َضالٌّ إِوهَّ َمْن َمَإْلُتُل  ا َفاَل َلَظامَلُوا َلا ِعَلاِدي ُكتُّ مت ًُ الظُّْتَم َعىَل َفْفيِس َوَلَعْتُتُل َبْ لَُوْم ُاَرهَّ ْم ِعَلاِدي، إيِنِّ َحرهَّ
ُوْم َعاٍر إِوهَّ َمْن  ُوْم َلائٌِع إِوهَّ َمْن َأْطَعْلُتُل َفاْسَتْطِعُلويِن ُأْطِعْلُوْم َلا ِعَلاِدي ُكتُّ َفاْسَتْاُإويِن َأْمِإُكْم َلا ِعَلاِدي ُكتُّ
ا َفاْسَتْغِفُرويِن  ُفوَم َجِ عت ْ ِل َواللهََّااِر َوَأَفا َأْغِفُر الذُّ طُِئوَن بِالتهَّ ُوْم ُتْ َكَسْوُلُل َفاْسَتْوُسويِن َأْكُسُوْم َلا ِعَلاِدي إِفهَّ
َلُوْم  َأوهَّ َأنهَّ  َلْو  ِعَلاِدي  َلا  َفَتلَْفُعويِن  َفْفِعي  َلْلُتُغوا  َوَلْن  ويِن  َفَتُضُّ ي  َلْلُتُغوا َضِّ َلْن  ُوْم  إِفهَّ ِعَلاِدي  َلا  َلُوْم  َأْغِفْر 
َوآِخَرُكْم َوإِْفَسُوْم َوِللهَُّوْم َكاُفوا َعىَل َأْلَهى َلْتِب َرُلٍل َواِحٍإ ِملُْوْم َما َفاَد َذلَِك ِ  ُمْتوِي َشْ ئتا َلا ِعَلاِدي َلْو 
َلُوْم َوآِخَرُكْم َوإِْفَسُوْم َوِللهَُّوْم َكاُفوا َعىَل َأْفَجِر َلْتِب َرُلٍل َواِحٍإ َما َفَهَا َذلَِك ِمْن ُمْتوِي َشْ ئتا َلا  َأنهَّ َأوهَّ
ًُ ُكلهَّ إِْفَساٍن َمْسَأَلَتُل  َلُوْم َوآِخَرُكْم َوإِْفَسُوْم َوِللهَُّوْم َلاُموا ِ  َصِع ٍإ  َواِحٍإ َفَسَأُلويِن َفَأْعَطْ  ِعَلاِدي َلْو َأنهَّ َأوهَّ
َم ِمَي َأْعَمُلُوْم   ُأْحِص َاا َلُوْم ُلمهَّ  هَّا ِعلِْإي إِوهَّ َكَم َللُْهُا امْلِْثَ ُط إَِذا ُأْدِخَل اْلَلْحَر َلا ِعَلاِدي إِفهَّ َما َفَهَا َذلَِك ِم

ا َفْتَ ْحَلْإ اللهََّ َوَمْن َوَلَإ َغْعَ َذلَِك َفال َلُتوَمنهَّ إِوهَّ َفْفَسُل«. اَما َفَلْن َوَلَإ َخْعت   ُأَوفِّ ُوْم إِلهَّ
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وللعاملني  العاملني  رب  من  الوحي  هذا  أن  بقوة  يؤكد  عظيم،  حضاري  موقف   
، وال يمكن إال أن يكون عاداًل مع الكل، حتى  مجيًعا، وال يمكن إال أن يكون منه 
للذين  عداوة  الناس  أشد  هم  من  بل  واملسلمني،  بعداوهتم لإلسالم  اشتهروا  من  مع 
 آمنوا، لكنه دين احلضارة العاملية الذي من أجل إنصاف فرد هيودي ينزل اهلل عىل النبي

دونه  تقرص  عادل  بميزان  األمر  حسم  يف  احلدة  هبذه  الرصحية  اآليات  هذه  حممد  
دساتري كل حضارة برشية، قال تعاىل عن هذه القصة: )ې  ې  ى     ى  ائ  
ٱ  ٻٻ  ٻ   ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   ەئ  وئ         وئ   ەئ    ائ   
ٻ  پ        پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
گ(  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

]النساء: 105- 109[.  

*****

امل�سهد الثاين: 

هذه القصة القرآنية أعجوبة أخرى يف العدالة االجتامعية، وعالج ناجع للطبقية 
والعنرصية التي تعانيها األمم، والقصة باختصار: أنه كان هناك نفر من املرشكني ومن 
كبار زعامء القبائل، يتقدمهم األقرع بن حابس التميمي)1(، وعيينة بن حصن الفزاري)2(، 
، وكلام جاؤوا إليه وجدوا يف جملسه نفًرا من ضعفاء املسلمني،  يرتادون جمالس النبي 

)1( األقرع بن حابس التميمي املجاشعي اسمه فراس ولقب باألقرع لقرع يف رأسه وهو من أرشاف العرب 
ومن املؤلفة قلوهبم قاتل مع خالد بن الوليد يف معارك العراق تويف عام 23هـ: )سريأعالم النبالء سرية 

اخللفاء الراشدين الذهبي ص137(. 
)2( هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن عدي الفزاري من قيس غيالن أصيب يف وجهه فجحظت عينه فسمي 
عيينة وهو سيد بني فزارة وفارسهم وكان من األحزاب يوم األحزاب وممن عرض عليهم النبي  ثلث 
ثامر املدينة ثم انتهى العرتاض األنصار عىل ذلك فلام هزم األحزاب رد عيينة إىل قومه فأسلم وتويف يف 

: )سري أعالم النبالء، سرية اخللفاء الراشدين، الذهبي، ص215(.  خالفة عثامن 
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كسلامن الفاريس وخباب بن األرت وصهيب الرومي وبالل احلبيش، فلام رأوهم حول 
النبي  اشتعلت فيهم نعرة الفخر يف األنساب، وحقروهم، فأتوه فخلوا به، وقالوا 
:إنا نريد أن جتعل لنا منك جملًسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك، 
نحن  فإذا  عنك،  فأقمهم  جئناك  نحن  فإذا  األعُبد،  هذه  مع  العرب  ترانا  أن  فنستحي 
فرغنا فاقعد معهم إن شئت، فأجاهبم إىل ذلك طمًعا يف إسالمهم ومن ثم إسالم قومهم 
تبًعا هلم، ول يكن هناك حرج من أصحابه الذين استقر اإليامن يف قلوهبم أن يتنحو جانًبا 
هلذا الغرض النبيل، فلام وافقهم عىل طلبهم قالوا: فاكتب لنا عليك كتاًبا، فدعا بصحيفة 

ودعا عليًّا    ليكتب والضعفاء قعود يف ناحية، فنزل الوحي!

الوحي  اإلنسان وتكريمه،  كيان  لبناء  اللحظة احلاسمة  ليتدخل يف  الوحي  نزل   
الذي جاء رمحة للعاملني أمجعني، الوحي الذي جاء ليعالج الطبقية املقيتة، إهنا العدالة 
فقد  اهلل،  من  وألنه  الوحي،  وألنه  البرشية،  التقديرات  مجيع  فوق  تسمو  التي  الربانية 
نزل عىل النبي  هبذا اخلطاب الواضح، اقرأ معي هذا األمر الرباين ألرشف اخللق: 

ی   ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ      ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    )ۆئ  
 ]52 ]األنعام:   ) جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ  
سبحان اهلل، كل هذا ترسيًخا ملبدأ العدالة االجتامعية، هل أدركت من املخاطب؟ إنه 

سيد األولني واآلخرين، لرتى عظمة الوحي وعلو مقامه عىل كل يشء يف هذه الدنيا. 

 ول يقف األمر عند هذا احلد، بل جاء زاجًرا ألولئك األكابر الذين ل يتقبلوا، ول 
يتحملوا رؤية إخواهنم الصادقني يف جمالس رسول اهلل، فجاءت اآلية التي تليها زجًرا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   هلم: )   
هو  الذي  الرمحة  رسول  الرحيم  الرمحن  اهلل  أمر  ثم   ]53 ]األنعام:  ٺ(  ٺ  
به  الذين هم أوىل  باملؤمنني  التلطف والشفقة  أمره بمزيد من  باملؤمنني رؤوف رحيم، 

من غريه، وهو أوىل هبم من غريهم، فقال له: )ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹڤ  ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڃ  ڃ                 چ  چ  چ  چ  
ڌ( ]األنعام: 54- 55[ ثم ما الذي حصل بعد ذلك، لكي نعلم أن هذا األمر كله 



397

 الفصل الثالث عرش: املعججة الوربر: الهرآن الورلم 

رباين بوحيه ورسوله وقرآنه، واحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم، نقوهلا وجلودنا تقشعر إيامًنا 
وعرفاًنا وعيوننا تدمع خوًفا ورجاًء وقلوبنا إىل ذكر اهلل تعاىل، يقول خباب: ملا نزلت: 
رسول من  دنونا   ]54 ]األنعام:  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ(،   )ٿ   
اهلل  حتى وضعنا ركبنا عىل ركبته؛ وكان جيلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، 
ولكن الرعاية الربانية من فوق سبع ساموات باقية، وال تزال تستكمل مجيع بنود نظام 
األمر  اهلل   أنزل  أن  إىل  معهم،  فتتواصل  الضعفاء،  هؤالء  مع  االجتامعية  العدالة 
ڀ(  پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   الرصيح: 
رؤية  يتحملوا  ل  الذين  أولئك  جمالسة  عن  أيًضا  رصيح  بنهي  أتبعه  ثم   ]28 ]الكهف: 

الضعفاء عند رسوله: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
مع نقعد  فكنا  خباب:  قال   ]28 ]الكهف:  ڦ(  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  

، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا، وتركناه حتى يقوم تأدًبا معه.   النبي 

اِيتوين بمشهد كهذا من أي  العيون إعجاًبا وإجالاًل!  له  يا له من مشهد تذرف   
إننا حينام نتحدث عن ديننا وقرآننا،  التاريخ،  حضارة أو أمة عىل وجه األرض طوال 
فنحن ال نبالغ، ولكننا نتحدث عن نعمة عظيمة ال نوفيها شكرها وعن حقيقة كربى ال 
نستطيع وصفها، ولكي تعلموا أن هذا القرآن حق، وأن وعد اهلل حق، وأن الساعة آتية 
ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور، وأن هذا القرآن هيدي للتي هي أقوم، وأنه لو 

كان من عند غري اهلل لوجدنا فيه اختالًفا كثرًيا)1(.

)ۆئ   )1( احلديث رقم )3346( من صحيح ابن ماجه عن خباب بن األرت  أن سبب نزول اآليات: 
ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ( ]األنعام: 52[ إىل قولِِه: )ىب  يب  جت( ]األنعام: 52[ قاَل: جاَء األقرُع بُن 
ٍر وخبَّاٍب قاعًدا  حابٍس التَّميميُّ وعيينُة بُن حصٍن الفزاريُّ فوَجدا رسوَل اهللَِّ  مَع ُصهيٍب وبالٍل وعامَّ
ا نريُد أن  عفاِء مَن املؤمننَي فلامَّ رأْوهم حوَل النَّبيِّ  حقروهم فأتْوُه فخلوا بِِه وقالوا: إنَّ يف ناٍس مَن الضُّ
جتعَل لنا منَْك جملًسا تعرُف لنا بِِه العرُب فضَلنا فإنَّ وفوَد العرِب تأتيَك فنسَتحِي أن ترانا العرُب مَع هِذِه 
نَعم. قالوا: فاكُتب  قاَل:  فإذا نحُن فرغنا فاقعد مَعهم إن شئَت.  فإذا نحُن جئناَك فأقْمهم عنَْك  األعُبِد 
الُم  لنا علْيَك كتاًبا. قاَل: فدعا بصحيفٍة ودعا عليًّا لَيكتَب ونحُن قعوٌد يف ناحيٍة فنزَل جربائيُل علْيِه السَّ

فقاَل: )ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  
مب  ىب  يب  جت( ]األنعام: 52[ ثمَّ َذكَر األقرَع بَن حابٍس وعيينَة بَن حصٍن، فقاَل: )ٱ  ٻ  
)ٿ   ٿ  ٿ   ]األنعام: 53[ ثمَّ قاَل:  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ ( ]األنعام: 54[ قاَل: فدَنونا منُْه حتَّى وضعنا ُركبنا عىل 
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احلضارية  وصوره  العظيمة  بمعانيه  العظيم  القرآن  نفهم  أن  علينا  جيب  هكذا 
وقيمه اإلنسانية، وهكذا جيب أن تفرس آياته، ويستنبط منها الدروس والعرب املؤثرة يف 
حياة اإلنسان، أما تلك الصورة النمطية الذهنية املبسطة عن القرآن عند بعض الناس، 
فتحتاج إىل تصحيح جذري، فالقرآن ليس جمرد كتاب مقدس أنزل للتالوة فقط، وأن 
ما جيب عليك جتاهه هو أن تتلوه، وتبحث فيه عن معاين املفردات فحسب، بل هو كالم 
اهلل إىل خلقه، وهو أعلم هبم سبحانه، هو دستور احلياة بجميع تفرعاهتا وختصصاهتا، هو 
شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للعاملني، هو الذي ال غور لعمقه، وال سقف لعلوه، 
، فإن تعاهده بالتالوة والتدبر هو بمنزلة املداومة عىل أخذ  وألنه كالم اخلالق العليم 
جرعات الدواء الشايف والغذاء لضامن بقاء السالمة والعافية، ولئن كان الدواء لشفاء 
الروح واجلسد مًعا أشد رضورة، وأثر  ا، فالقرآن لشفاء  اجلسد من األمراض رضوريًّ
النقص يف تالوته عىل الكيان اإلنساين أشد من أثر النقص يف الغذاء أو الفيتامني عىل 
اجلسم، إذ يرتتب عليه أعراض نفسية وروحية وحتى جسدية، ال تزول إال بتعويض 
ذلك النقص بالرجوع للتالوة وأخذ القسط الكايف منها، وهنا تتجىل احلكمة من األمر 
بمداومة التالوة للحفاظ عىل اجلسم سلياًم معاىف يف الدنيا بإمداده بمعني ال ينضب من 
به أهل  لتوازن احلياة واستقرارها، هذا فضاًل عىل ما وعد  الروحي الرضوري  الغذاء 

القرآن من الدرجات العال يف اجلنة، وتلكم هي التجارة التي ال تبور. 

 هذا اإلعجاب بالقرآن العظيم هو عني احلق الذي جيب أن يقال جهاًرا هناًرا بكل 
عزة وفخر، ومرشوعية تكرار تالوته وفهمه حاجة رضورية؛ ألنه مطلب للشفاء من 
كل سقم ومرض، لقد دعا القرآن إىل التعقل أكثر من مخسني مرة، وإىل التفكر أكثر من 

ُركبتِِه َوكاَن رسوُل اهللَِّ  جيلُس مَعنا فإذا أراَد أن يقوَم قاَم وتَركنا فأنزَل اهللَُّ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]الكهف: 28[ وال جتالِس األرشاَف: )ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  
)ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ( ]الكهف: 28[ قاَل خبَّاٌب:  ]الكهف: 28[ يعني عيينَة واألقرَع:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( 
بعض  وقد علق  انتهى.  يقوَم.  وتَركناُه حتَّى  ُقمنا  فيها  يقوُم  تي  الَّ اعَة  السَّ بلغنا  فإذا  النَّبيِّ  مَع  نقعُد  َفكنَّا 
ا كان األمر فاآليات  الباحثني عىل هذه الرو موضًحا أن هذه اآليات مكية وأن القصة حدثت يف املدينة وأيًّ
حمكامت تعالج املوقف نفسه، وتؤسس لقاعدة العدل االجتامعي بني الناس ليس فقط يف العهدين املكي 

واملدين، بل أيًضا عرب تاريخ الوجود إىل يوم القيامة: »قل كل من عند ربنا«.
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عرشين مرة، ومدح احلكمة أكثر من عرشين مرة، ورفع مقام العلم لدرجة أنه جعل 
العلامء هم أكثر الناس خشية هلل، فكيف نتغافل عن هذا كله، ويفوتنا أن نتداوى من 
من  مزيد  إىل  نحتاج  ملوثة  فكرية  بيئة  نعيش يف  الشايف، خاصة ونحن  الصايف  ينبوعه 
التكرار والرتكيز والتحصني حتى يظهر مفعول هذا الشفاء متدفًقا إىل الرشيان العقيل 
والروحي، معلنًا أن القرآن كالم اهلل املنزل املحفوظ إىل األبد، وأن اهلل خالق كل يشء، 
احلق،  وأنه  حلكمه،  معقب  وال  وحيكم  وخيتار،  يشاء،  ما  خيلق  وأنه  يشء،  كل  ورب 
وقوله احلق، وإليه يرجع األمر كله، وأن الكون حادث وخملوق، وممكن الوجود، وليس 

واجب الوجود كوجود اهلل تبارك وتعاىل. 

*****

التحدي يف اخلطاب القراآين

إن ميزان الرتغيب والرتهيب ل يكن غائًبا عن اخلطاب القرآين، وإن اهلل الرمحن 
الرحيم هو أيًضا اهلل اجلبار القوي العزيز، ذو البطش الشديد والفعال ملا يريد، وعندما 
خياطب عباده بالقرآن، وهو العظيم متنزاًل رأفة منه ورمحة بخلقه، فألن رمحته سبقت 
غضبه، وألن رمحته وسعت كل يشء، وألنه حيب لعباده الشكر، وال يرىض هلم الكفر، 
، وهلذا اقتضت  وألن كل رمحة يف الوجود ما هي إال جزء يسري من رمحة رب الوجود 
هذه الرمحة أن يكون خطاب التنزل يف غاية الشفقة والتيسري والوعد بالنعيم، لكن هذا 
ال يعني بحال غياب خطاب القوة والوعيد باجلحيم للمستكربين املعاندين بعدما يتبني 
هلم احلق، فواسع الرمحة واملغفرة هو أيًضا شديد العقاب ذو الطول ال إله إال هو إليه 

)  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی   املصري، قال تعاىل: 
ی  ( ]احلجر: 49- 50[. 

إن العناد واملكابرة من طبيعة النفس البرشية: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ( ]الكهف: 54[ خاصة عندما تيسء النفس 
مفهوم احلرية وإتاحة الفرص، وهنا يتطلب املوقف لغة أخرى يف اخلطاب، فال اللني 
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وحده يكفي وال الشدة كذلك، واجلمع بينهام قوة يف اخلطاب، وثقة يف املخاطِب وشفقة 
عىل املخاَطب، أال ترى أنه ال يستقيم جمتمع إال بنظام، وال يقوم النظام إال بسلطة متلك 
أنه سجال  القرآين عىل  القوة والقدرة عىل تطبيقه، ومن اخلطأ فهم احلوار يف اخلطاب 
بني طرفني متكافئني أو متقاربني أو متشاهبني، ولقد كان التنزل القرآين تفضاًل من اهلل 
عىل خلقه وإال فاملقام مقام التحدي ممن ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء، وهو 
الذي خلق كل يشء بام يف ذلك عقل وقدرات هذا اإلنسان املجادل يف اهلل بغري علم، 
فلنبتعد عن  نشوًرا،  موًتا وال حياة وال  لنفسه  يملك  الذي ال  الضعيف  املخلوق  هذا 
الغرور الزائف واجلرأة عىل اخلالق والتصورات اخلاطئة، و)أنسنة( املوقف، ال! األمر 

ليس كذلك.

 للمجادلة حدود، وللمناظرة قيود، والتأدب مع اهلل واجب، فاألمر معه خيتلف 
متاًما الستحالة تصوره بواسطة العقل البرشي، ولتقريب الصورة نرضب هنا مثاًل من 
اخللق، من الطبيعي أن يتحدى إنسان إنساًنا يف منافسة، فكرية أو رياضية أو يواجهه يف 
مناظرة عامة، لكن لو قيل لك: هناك حتدٍّ يف سباق بني نملة وحصان! أو نملة وفيل! 
ففي هذه احلالة جمرد انتظارك للنتيجة، ُيعّد رضًبا من اجلنون، بل وال خيلو خرب انتصار 
احلصان عىل النملة من عيب يف روايته واهتام لعقل الراوي، وال أجد عبارة أنتقل هبا 
إىل احلديث عن اهلل يف هذا السياق لعظمة اخلالق أمام خلقه، حياء وتأدًبا معه، فله املثل 
التشبيه والتمثيل للذات  األعىل سبحانه، واستحالة االقرتاب جمرد االقرتاب من حيز 
احلسنى  األسامء  له  من  فسبحان  املطلق،  العجز  وإعالن  فوًرا  التوقف  يوجب  اإلهلية 

والصفات العال، ومن ليس كمثله يشء!

والقرآن الكريم كله بمجمله معجزة كربى وحتدٍّ للخلق أمجعني، ببالغته وأحكامه 
)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ومعانيه وحفظه وتالوته ووعده ووعيده: 
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ( ]اإلرساء: 88[  واهلل الغني 
احلميد ل جيعل األمر متوقًفا عىل إيامين وإيامنك، فلله عباد صادقون من كل جنس غرينا، 

فمن له اخللق واألمر وله ملك الساموات واألرض غني عن خلقه، قال تعاىل: )ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ      ڃ ڃ    ( ]اإلرساء: 107[ 
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ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     گ    )گ   ويقول: 
املشكك  أو  املرتد  أو  الكافر  وأما  ]اإلرساء: 44[   ) ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  
أو امللحد فال يرض إال نفسه فقط، والذي خلقه قادر عىل أن هيلكه ويأيت بخري منه لو 

شاء وهو غني عنه، بل غني حتى عن املؤمنني: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ( ]املائدة: 54[.

*****
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العقول  مع  األديان  تتعارض  والعقل، وكيف  الدين  بني  تعارض  أنه ال  األصل 
والذي خلقها هو من أرسل رسله بالوحي إىل الناس، بل الدين حيث عىل الفكر والتفكر 
والتدبر والتعقل والبحث العلمي، ولكن خطيئة بعض رجال الدين وسلوكهم السلبي 
جتاه النص الرباين أوجد فجوة بينهم وبني رجال الفكر خاصة يف أوروبا التي انحازت 
الصحيح  بمضمونه  الوحي  أما  السوداء،  الوسطى  عصورهم  من  خمرًجا  الالدينية  إىل 
وبوصفه املصدر الوحيد ملعرفة الغيبيات التي يطلق عليها الفالسفة )ما وراء الطبيعة 
أو امليتافيزيقيا(، فإنه يف حاجة إىل من يبلغه، ويفرسه للناس بصورة صحيحة، ويتحمل 
رجال الدين يف كل عرص املسؤولية الكربى التي توجب عليهم البيان بتجرد وإخالص، 
بحيث يبذلون قصارى جهدهم لتبيينه للناس كام نزل وليس كام يفهمونه أو كام يشتهون.

أن  نجد  أوروبا  يف  الفالسفة  من  الكثري  وتشدد  تطرف  حاالت  استقراء  وعند   
عامة،  املجتمع  مع  الدين  رجال  تعامل  طريقة  إىل  راجع  ذلك  وراء  الرئيس  السبب 
ومع الفالسفة عىل وجه اخلصوص؛ ألهنم يتقدمون من خيرق املألوف، فإذا قام رجال 
الدين بتمثيل الدين متثياًل خمالًفا ملا نزل به فإنه من البدهّي أن يصطدموا بعقول أمثال 
التي  الفطرة  من  القريبة  األعمى  والتقليد  التبعية  قيود  من  املتحررة  الفالسفة  أولئك 
السليمة، فيرتتب عىل ذلك نشوء )ملكة( تطرف طارئة عند  العقول  ال تتعارض مع 
املفكر أو الفيلسوف كرد فعل مبارش للوصاية الكنسية عىل شؤون احلياة بالباطل، ومن 
ثم يلمع نجم الفيلسوف املنسجم مع نفسه وفكره ومع من حوله من البرش، وحيظى 
يعلم  نظرهم وهو  بالباطل يف  احلق  امللبس  الدين  أكثر من رجل  الناس  عند  بالقبول 

ذلك، وهذا أمر طبيعي.

*****
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املواجهة مع الأحبار والرهبان 

لقد كان التطرف عند النصارى الكاثوليك خاصة سبًبا يف انقسام الديانة النرصانية 
نفسها، وظهور طائفة الربوتستنتية عىل يد )مارتن لوثر(، الذي قامت حركته عىل أساس 
أن ملكة املعرفة يف االعتقاد هي اإليامن، وملكة املعرفة يف الفلسفة هي العقل، وأن ميدان 
العقل هو املحسوس، أما ميدان الالهوت واحلقائق الغيبية الرسمدية الروحية فال تدرك 
يزيد عىل ثلث  اليوم ما  به)1(. والربوتستنية طائفة تشكل  بالوحي من اهلل واإليامن  إال 
عدد النصارى يف العال، ومراحل نشوء الربوتستانتية هلا دالالت فكرية تعكس مرحلة 
االنسداد الفكري واملعريف الذي تبنته الكنيسة الكاثوليكية منذ القدم، لقد بدأ )لوثر( 
حركته العلمية التمردية عىل الكاثوليكية اجلامدة عندما وصل إىل روما عام 1511م، 
فوجد )البابا( يبيع صكوك الغفران عىل الناس لينفق عىل الكنيسة، فثارت ثائرة )لوثر( 
وأصدر بياًنا من مخسة وعرشين اعرتاًضا ضد صكوك الغفران، وعلقه عىل باب كنيسة 
ا  بياًنا مضادًّ الكاثوليكي )تتسل( وأصدر  الراهب  له  )فتنربج( عام 1517م، فتصدى 
بيان  وأحرقوا  للوثر،  الطالب  فانتقم  علنًا،  لوثر  بيان  بإحراق  قام  ثم  )لوثر(،  لبيان 
املسيحيني يف  النبالء  إىل  الشهري  بيانه  )لوثر(  السجال حتى وجه  تواصل  ثم  )تتسل(، 
التي  الكاثوليكية  الكنيسة  ا يف  أملانيا عام 1539م، وبعد ذلك كتب رسالته احلادة جدًّ
نص فيها عىل )أن بابوية روما أسسها الشيطان(، وانطلقت الربوتستانتية عامليًّا منذ تلك 

احلادثة إىل يومنا هذا)2(. 

 لقد كان من الطبيعي أن حيدث ذلك بعد أن بلغ باملتشددين الكاثوليك األمر أن 
الذاتية بعيًدا  الدين إىل أداة قهر وتعذيب وقتل لكل من يقف أمام مكتسباهتم  حولوا 
عن الدين، وأي إنسان يفكر جمرد التفكري يف التحرر من قيود الكنيسة احلديدية يكون 
مصريه املحاكامت واإلعدام باسم الرب، لقد كان الكثري من سلوكيات القساوسة حمل 
املجتمع، وقد كان )فولتري( من أشهر من وقفوا بشجاعة يف  تندر وازدراء من عقالء 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص366. 
)2(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص364. 
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وجه الكنيسة املتسلطة، وحدثت له صوالت وجوالت معها، ال ختلو من طرافة أحياًنا، 
دينها،  إىل  الكنسية  املكتشفني، فدعته  إىل فرنسا بصحبة  ا جاء  أن هنديًّ يروي )فولتري( 
وأول مشكلة واجهته هي كيفية حتويله إىل الديانة النرصانية، وبعد أن أهداه أحد رؤساء 
للتعميد  ليقدم نفسه  اهلندي، جاء  به  الذي آمن  األديرة نسخة من )العهد اجلديد()1(، 
العهد اجلديد شخًصا واحًدا ل يتطهر، وملا واجهته مشكلة  والتطهري! حيث ل جيد يف 
التعميد والتطهري يف اإلنجيل؟  بالذنب تساءل ويف أي مكان وردت عبارة  االعرتاف 
فأرشده القسيس إىل نص ورد يف إنجيل )سينت جيمس( جاء فيه )اعرتف بخطاياك إىل 
اآلخرين(، وبعد أن انتهى اهلندي من االعرتاف، أمسك القسيس من تالبيبه، وسحبه 
بقوة، وأجلسه عىل كريس االعرتاف، وطلب منه االعرتاف بدوره قائاًل: يا صديقي، 
لقد قيل: إنه جيب أن يعرتف بعضنا بذنوبه إىل بعضنا اآلخر، فقد اعرتفت إليك بذنويب، 

فلن خترج من هنا حتى تعرتف يل بذنوبك)2(. 

يوفر  وكان  فرنسا،  يف  الديني  للتعصب  املحاربني  أشد  من  )فولتري(  كان  لقد 
لضحاياهم املالجئ املناسبة ويؤوهيم، وحيميهم من االضطهاد الكنيس، وقد كان يقول: 
إن الفيلسوف ال يتعصب، وال ينصب نفسه نبيًّا، ومن أشهر عباراته: »ال أضع يف مرتبة 
الفالسفة أمثال )زرادشت(، وال )هرمس(، وال )أرمينوس القديم(، وال غريهم من 
املرشعني الذين تفتخر به أمم ملجرد أهنم قالوا عن أنفسهم: إهنم أبناء اآلهلة! إنام كانوا 
آباء يف اخلداع مستخدمني الكذب من أجل تعلم حقائق، إهنم ل يكونوا فالسفة، بل 

كانوا كذابني ذوي فطنة«)3(.

 )Old Testament( فالقديم  جديًدا  عهًدا  أو  قدياًم  عهًدا  إما  أصلها  يف  الكتاب  أهل  عند  املقدسة  الكتب   )1(
هو بحسب اعتقادهم أنه كل ما أوحى اهلل به إىل أنبيائه قبل عيسى  وفيه أخبار آدم ونوح وإبراهيم 
وبشارة عيسى عليهم السالم أما العهد اجلديد )New Testament( فيعتقدون أنه مكمل للعهد القديم وفيه 
احلديث عن عيسى وحياته وأعامله وتعاليم النرصانية وقد أهلم اهلل كَتَبتِِه من بعده ليكتبوه عىل لسانه )هكذا 
 )Last Testament( وقد أطلق أمحد ديدات  عىل رسالة اإلسالم اخلامتة أهنا العهد األخري .)!يقولون

ليخاطب أهل الكتاب بلساهنم؛ طمًعا يف دعوهتم إىل احلق.
)2( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص262.

)3(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء الثاين، ص202- 203. 
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ا استقل عن وصاية الكنيسه، ففّعل عقله  ل يكن )فولتري( سوى إنسان طبيعي جدًّ
بوصفه إنساًنا متوازًنا ال يقبل الوصاية البرشية من أحد، فطارت شهرته يف اآلفاق عىل 
أن  لوجدت  تارخيه  يف  فتشت  ولو  معتدلة،  دينية  نزعة  ذي  أديب  جمرد  أنه  من  الرغم 
خصومه وصفوه بأبشع ما يمكن أن يوصف به خمالف؛ ألنه يرفض العقائد املسيحية 
الرئيسة: التثليث، وألوهية املسيح، والتجسد، واشتدت خصومته مع رجال الدين يف 
آخر مخس عرشة سنة من حياته، إذ وجد من رجال الدين عائًقا أمام كل فكرة إصالحية 
لتحرير اإلنسان أو التسامح، ومن حينها جعل شعاره )اسحقوا اخلسيس(، وكان خيتم 
اعرتافه،  ليسمع  أرسله  اهلل  أن  مدعًيا  قسيس  زاره  املرض  به  اشتد  وملا  مراسالته،  هبا 
فطلب منه فولتري تقديم أوراق اعتامده من اهلل! فرجع القسيس خائًبا! وعندما اقرتب 
أجل فولتري رفض رجال الدين كتابة وصيته ما ل يوقع عىل االعرتاف واإليامن باملذهب 
وحمبة  اهلل،  عبادة  عىل  »أموت  قائاًل:  بنفسه  وصيته  كتب  أن  فتحداهم  الكاثوليكي، 

أصدقائي وكراهية أعدائي ومقتي للخرافات واألساطري الدخيلة عىل الدين«)1(.

 هذه املعركة الرشسة بني أديب ومفكر فرنيس مشهور بحجم فولتري، وبني رجال 
الدين ال تعني أن فولتري كان ملحًدا أو حمارًبا للدين كام يزعم بعض مروجي اإلحلاد 
عنه، بل كان يؤمن بإله الكون احلق، ويكفر بام كان يقدمه اليهود والنصارى يف عرصه 
من خرافات يستغفلون هبا عامة الناس، ويزعمون أهنا من الدين، لكن تطرف خصومه 
وفجورهم باخلصومة معه نتج عنها ردود أفعال أثارت حوله بعض االنطباعات احلادة 

املبنية عىل تشددهم ضده. 

أشد  كانوا  فقد  الدين،  رجال  سلبيات  واجه  الذي  وحده  )فولتري(  يكن  ول 
متناهي،  ال  الكون  بأن  رصح  أن  بعد  نويرونو()2(،  )جوردا  الفلكي  العال  عىل  قسوة 
ديوان  عليه  حكم  متناهي،  ال  والزمان  متناهي،  ال  املكان  وأن  متناهية،  ال  احلياة  وأن 

)1( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص312.
)2( جيوردانو بورنو Giordano Bruno فيلسوف ومفكر إيطايل ولد يف نابويل عام 1548م )955هـ( وأحرق 
حيًّا يف روما عام 1600م )1008هـ( بعد ثامين سنوات من السجن حتت وطأة التعذيب يف حمكمة التفتيش 
يف روما جلهره بمعتقداته املخالفة للكنسية حول التجسيد والثالوث والكون والوجود والذرة: )معجم 

الفالسفة طرابييش ص174. 
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التفتيش باإلعدام، فأعدم يف ساحة األزهار عام 1600م، حيث يوجد متثاله إىل يومنا 
من  طويلة  مدة  بعد  له  اعتبار  ورد  اعرتاض  محلة  )ديكارت(  قاد  أن  بعد  وذلك  هذا، 
إعدامه، وأثبت أنه أعدم ظلاًم، مؤكًدا أن القول: إن الكون ال متناهي يعني أن قدرة اهلل 

ال متناهيه، وهذا متجيد هلل)1(. 

واحلادثة تتكرر أيًضا مع الفيلسوف األملاين )كانت( الذي هو اآلخر ل يسلم من 
تطرف رجال الدين، فقد ثاروا عليه يف أملانيا بسبب إعالنه املدوي بأن العقل النظري 
وضيقوا  حاربوه،  أن  إال  منهم  كان  فام  الدين،  صحة  عىل  الربهان  إثبات  يمكنه  ال 
انتقاًما منه واحتقاًرا  عليه، ووصل هبم األمر إىل أن أطلقوا اسم )كانت( عىل كالهبم 
له. وبسبب مثل هذه الترصفات احلادة من بعض رجال الدين أصبح عند الفيلسوف 
األملاين )نيتشه( حدة ونقمة غري مسبوقة ضدهم، فكان ال يقبل منهم عداًل وال رصًفا، 
عىل  مبارش  فعل  رد  اإلله(  مات  )لقد  الشهرية  عبارته  وكانت  شيًئا،  منهم  يطيق  وال 
تطرفهم وحدهتم، وملا اشتد به املرض عام 1879م وأوشك عىل املوت أخذ العهد عىل 
أخيه وأخته أال يقف عىل جثامنه إال األصدقاء، وأال يدخل الفضوليون من الناس عليه، 
وأال يدعو قسيًسا ينطق باألباطيل واألكاذيب عىل قربه يف وقت ال يستطيع هو الدفاع 

عن نفسه)2(. 

ومن الواقفني بقوة ضد التطرف الديني الفيلسوف )برتراند رسل(، املتهم باإلحلاد 
أيًضا من قبل خصومه املتطرفني ضده، الذين كانوا سبًبا فيام وصل إليه من حدة وإنكار 
لألديان، ومما واجهه منهم أنه عندما عني أستاًذا يف كلية احلقوق يف جامعة نيويورك، 
ثار عليه رجال الدين، ودافعو الرضائب باحتجاجات مطالبني بفصله ألنه عدو الدين 
واألخالق، فرضخت اجلامعة ملطلبهم وفصلته فصاًل تعسفيًّا، وأتبعت ذلك حكاًم عليه 
بأنه ال يصلح للتدريس، ما أوجد عنده كراهية شديدة للدين ولرجال الدين، وانعكس 
أحياًنا،  التناقض  يشبه  مما  إىل حال  متقلًبا من حال  فأصبح  ذلك عىل حياته وسلوكه، 

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص352.
)2( قصة الفلسفة، ديورنت، )مرجع سابق(، ص517. 
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فقد بدأ حياته داعية سالم عندما هاجم الفاشية بقوة عام 1936م، ثم حتول إىل مؤيد 
عاد  أن  لبث  ما  ثم  النووية،  بالقنبلة  السوفيتي  االحتاد  فطالب برضب  بشدة،  للحرب 

داعية سالم مرة أخرى عام 1949م)1(.

 لقد كانت املاركسية نفسها ردة فعل للتطرف الديني يف حينه، ولن تنسى اإلنسانية 
ا راح ضحيته أكثر  ذلك الثمن الباهظ لوجود الفكر املاركيس، حيث اختذ من الدين عدوًّ
من تسعني مليون قتيل من البرش خالل النصف األول من القرن التاسع عرش وحده 
عىل يد الشيوعيني، منهم مخسة وثامنون مليوًنا يف روسيا والصني فقط، هذا عالوة عىل 
ضحايا التعذيب والسجون والتهجري القرسي الذي مارسه املاركسيون ضد الشعوب 
الربيئة بقصد إجبارهم عىل هذا املعتقد الفاسد واملتصادم مع الفطرة وتطبيقه عىل الناس 
بالقوة، يف واحدة من أكرب الكوارث يف تاريخ البرشية، وعىل الرغم من فنائهام وانقراض 
أفكارمها من بعدمها إال أن التاريخ قد سجل أن أفكار كارل ماركس ولينني املتطرفة، 

كانت أسوأ التجارب الفكرية كلفة يف التاريخ البرشي عىل اإلطالق)2(.

واحلديث عن التطرف املضاد للتطرف الديني عند النصارى يطول، ولكنه يؤكد أن 
األفكار احلادة املتطرفة للكثري من الفالسفة واملفكرين، الذين ُصنفوا بسببها تصنيفات 
حادة أيًضا، مرتبطة بقوة بظروف نشأة كل منهم واملعاناة التي مر هبا وحماوالهتم كرس 
احتكار رجال الدين للفكر والسلطة باسم الدين املقدس، بحيث تنعكس عىل شخصية 
الفيلسوف ما يمر به من مشكالت فكًرا وسلوًكا، ما يوجب الرتيث عندما نسمع عن 
ا من خصومه، لربام انترص طرف يف حينه عىل خصمه، فطمس أدلة براءة  أحد موقًفا حادًّ
الطرف الثاين وظلمه، وال يسع الباحثني جتاهل البيئة التي نشأ فيها كل فيلسوف، إذ إهنا 

جزء مهم يف صناعة وفهم أفكاره وتقييم مواقفه واحلكم عليه.

*****

)1(  موسوعة الفلسفة، بدوي، )مرجع سابق(، اجلزء األول، ص518- 519.
)2( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص30.
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التطرف نتيجة للتطرف

حيثام وجد التطرف وجدت الرصاعات الفكرية بني أقطاب املجتمع، ول تسلم 
منه جمتمعاتنا اإلسالمية عىل الرغم من وجود القرآن بني يدينا، ولوال أن التطرف آفة 
ملا جاءت النصوص القرآنية والنبوية بخطاب وسطي حيذر من اإلفراط أشد مما حيذر 
من التفريط، بل ويذكر املسلمني بام كان من أهل الكتاب من قبلهم من مواقف متطرفة 

ڳ    گ   گ   )گ     عنهم:  تعاىل  قال  اإلنسانية،  وعىل  عليهم  وبااًل  كانت 
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں ( ]احلديد: 27[ وقال تعالى: )   ٱ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]املائدة: 77[ ومع هذا التذكير فلم 
يكن تاريخ المسلمين محصًنا عن بعض مظاهر التطرف التي جدفت باألمة يميًنا 
وشماًل، وكلما وجد المتطرفون في مرحلة تاريخية، أفرزت تلك المرحلة عجائب 
وغرائب فكرية واعتقادية تصبح فيام بعد عبًئا عىل املوروث الديني اإلسالمي، ويأيت 
يف مقدمة تلك العجائب االستبداد واإلقصاء والوصاية وحرية التصنيف التي يامرسها 
املنبتة ملظاهر  العوامل  أهم  للدين، وهذه من  بعض األطراف ضد اآلخر ونسبة ذلك 

اإلحلاد والصدود عن الدين الصطدامها مع الفطرة السوية وكرامة اإلنسان.

ومن اإلنصاف أال نساوي الرصاع داخل األمة اإلسالمية مع مفكرهيا بام حدث 
مع أهل الكتاب من قبلهم، فهناك فرق كبري بني أديان ترهلت، وحرفت كتبها املقدسة، 
واستوجب األمر أن يأيت دين خاتم يفتح للبرشية آفاًقا قد أغلقها األوائل، فينسخها، 
وجيعل الدين عند اهلل اإلسالم، وهذا ال يعني خلو ساحة املسلمني من أزمات تطرف 
ا يف صورة بشعة  وسقوط ضحايا بسببها، ول جيتمع التطرف احلاد ورّد فعله القوي جدًّ
ا يف شخص واحد كاجتامعهام يف شخصية امللحد املشهور )عبداهلل القصيمي()1(،  جدًّ

ا من أكثر  )1( عبداهلل القصيمي )1907- 1996م( املوافق )1325-1417هـ( مفكر سعودي منحرف جدًّ
الشخصيات العربية إثارة للجدل حيث انقلب من موقع املنارص بقوة للدين من أقوى درجات املحافظة 
ا ال يكاد يبلغه أحد من قبله ومات عىل ذلك نسأل اهلل الثبات عىل احلق ونعوذ باهلل  إىل أن بلغ باإلحلاد حدًّ

من سوء اخلامتة.
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ا، وبدأ حياته العملية متطرًفا متشدًدا، انتهى به األمر  الذي نشأ يف قلب بيئة حمافظة جدًّ
اهلل كام  إنس وال جان عىل ذات  يتجرأ  ل  إذ  متشدًدا، ولكن يف االجتاه اآلخر،  متطرًفا 
وانعدام  ويأس  وعناء  بؤس  حياة  يف  طريًدا  كئيًبا  شقيًّا  فعاش  القصيمي،  وتكلم  جترأ 
للبسمة والسعادة، قل أن جتتمع هذه الطوام يف شخص جتاوز الثامنني تائًها عىل وجهه، 
امللحدون  وحيرص  القاهرة،  يف  طريًدا  رشيًدا  ذلك  عىل  عمره  من  التسعني  يف  ومات 
املعجبون بفكر القصيمي عىل إخفاء احلقائق السلبية املذهلة عن شخصيته؛ خوًفا من 
انكشاف سبب إحلاده، فال يذكرون مثاًل أنه كان يف تركيبته النفسية شكاًكا يف كل يشء، 
حساًسا من كل يشء، قايس الطبع متمرًدا عىل كل مألوف، حزينًا بائًسا، ال تكاد ترى 
منه ابتسامة، وال يتوقع منه الرتويح عن أحد بطرفة مسلية، إنه يف عال جحيمي آخر، 
يشتم ويلعن، حمطم حيطم، يتمرغ يف اإلحباط، ويمرغ غريه فيه، لقد كان متكرًبا مغروًرا 

إىل درجة أنه مدح نفسه بقصيدة جاء فيها: 

ْسِل)1( ُم ِ  اآلفاِق أغَلى عِن الرُّ َوَلو أنهَّ ما ِعلِْإي ِمَن اْلِعْتِم والَفْضِل        ُلَهسهَّ

 وبلغ به الغرور أن كتب عىل أحد كتبه هذه العبارة: »سيقول مؤرخو الفكر: إنه هبذا 
الكتاب بدأت األمم العربية تتبرص طريق العقل«)2(، وحتى يدرك املغرتون بشخصيته 
سبب انحرافه وإحلاده أحيلهم إىل كالمه عن نفسه، وال أصدق من إقرار اإلنسان عىل 
بميزان  وعقيديت  نفيس  أراجع  بدأت  عندما  ألين  »حتولت؛  يقول:  حيث  خمتاًرا،  نفسه 
العقل، وجدت من املشايخ كل هجوم وتعنيف وازدراء بداًل من النصح والتوجيه«، 

وهذا اعرتاف منه بأن العناد كان الدافع األسايس إلحلاده)3(.

ومن أضل ممن يرى رجاًل مضطرًبا هبذه الدرجة، غارًقا يف العقد النفسية والفكرية، 
الزكية؟! ويلبس احلقيقة عىل شبابنا وشاباتنا  الطيبة  املتوازنة  به عقول األمة  ثم يرهن 

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص130.

)2( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص130.

)3( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص132.
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األطهار؛ إلهيامهم بأن وراء هذا املريض املبتىل قضية تستحق التأمل، وبأي معيار يلمع 
ويسوق القصيمي ليشوش به عىل شباب أبرياء، ولدوا عىل الفطرة والنقاء، ال يدركون 
ل  رجل  من  يعجبون  بامذا  أدري  وال  القصيمي،  مثل  عىل  )مفكر(  صفة  إطالق  زيف 
خاطبه  الذي  نعيمة(  )ميخائيل  املنصف  النرصاين  املفكر  حتى  وال  ضالله  يف  جيامله 
مغاضًبا من شخصيته املظلمة، فقال: »إن قلمك ليقطر أمًلا ومرارة وحقًدا واشمئزاًزا، 

ولو كان ملثل حقدك أن يصنع منه قنبلة لكانت أشد من قنبلة هريوشيا النووية«)1(. 

من جهة أخرى ُيعّد اإلعجاب املطلق واهليامن املندفع وراء العال أو املفكر تعصًبا 
، ومجيع من هم دونه يؤخذ من  ا حمرًما أيًضا، فال معصوم إال املعصوم  مرفوًضا وغلوًّ
كالمهم وُيرّد، وكم دفع امللسمون ثمن اخللط بني التقدير الواجب والتقديس املحرم 
لذوات األشخاص، التي عىل إثرها التبس عليهم تلك املواقف التي يتخذها علامؤهم 
املنطق  من  ليس  مدرسة،  أو  طائفة  أو  فئة  أو  عال  رأي  جمرد  أهنا  أم  اهلل  دين  من  أهي 
السليم أن يصبح العال وحده مرجًعا شاماًل عند عامة الناس ويف كل شأن سواء أكان 
ا، فيام يعلم وما ال يعلم، بمجرد أنه تصدر يف فن من فنون العلم، وملذا  دينيًّا أم دنيويًّ
هذه احلدة من مريدي الشيخ وأتباعه عىل من يستدرك عليه شيًئا بالربهان والدليل؟! 
لعلك تالحظ كثرة ورود عبارة قال فالن من األئمة أو املفرسين أو الفقهاء السابقني 
ملا  ومعرفة،  علاًم  عرصهم  يف  األئمة  أولئك  جتاوزا  لربام  معارصين  مفكرين  إلسكات 
حيظى به مفكر اليوم من وسائل معرفية متكنه من أضعاف أضعاف ما كان متاًحا لعال 
الغالة يضفون  والدراسات، وبعض  البحث  مثاًل من طرق  اهلجري  الثالث  القرن  يف 
لعدم قدرهتم عىل جماراة  فيها؛  مبالًغا  التقليدين قداسة  املقلدين  املعارصين  عىل بعض 
من سرب غور العلم، وغاص يف أعامقه، مستخدًما الوسائل املعارصة، فرتى أتباع أولئك 
بدليل، حتى  برأي شخيص غري مدعم  نطق  الذي  لعاملهم  انتصاًرا  يثورون  التقليديني 

)1( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص132.
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أتستدرك  املسمومة دونه:  أتباعه بسهامهم  فيه علميًّا وموضوعيًّا، رماك  ناقشته  ما  إذا 
عىل اإلمام العالمة اجلهبذ إمام زمانه وجمدد عرصه ونور اهلل يف أرضه؟ ومن أنت حتى 
تفعل ذلك؟! بينام رسول اهلل  قال رأيه البرشي يف توبري النخل، فلام ل تصلح برأيه 
انسحب معلنًا بأنه ليس بأعلم من الناس يف تدبري دنياهم)1(، وكان يستشري أصحابه يف 
نوازل وأمور كربى، وهذا التوسط يف منهجه والتواضع ولني اجلانب هو ما يدعو إليه 

القرآن أمة اإلسالم قاطبة يف قوله تعاىل: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
مسلم  كل  أيًضا  يتلمسه  وما   ]143 ]البقرة:  ڄ(  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

باستفتاحه ركعات الصلوات يوميًّا بقوله: )ٹ ٹ  ٹ( ]الفاحتة: 6[.

*****

ابن ماجه وأبويعىل وابن حزم وابن خزيمة والطحاوي  )1( احلديث رقم )2363( يف صحيح مسلم ورواه 
وغريهم عن عائشة  َأّن النَّبِيَّ  َسِمَع َأْصَواًتا َفَقاَل: »َما َمِذِه األَْصَواُ ؟« َقاُلوا: النَّْخُل َيْأبُِروَنُه َفَقاَل: 
ٌو  َتُه َفَصاَر ِشيًصا َفُذِكَر َذلَِك لِلنَّبِيِّ  َفَقاَل: »َكاَن َشْ »َلْو َلْ َلْفَعُتوا َلَصُتَح َذلَِك« َفَأْمَسُكوا َفَلْم َيْأبُِروا َعامَّ
 : ًَ « ويف لفظ مسلم »فَهال: َما لِلَْثتُِوْم؟ َلاُلوا: ُلْت ٌو ِمْن َأْمِر ِدللُِوْم َفإَِلهَّ ِمْن َأْمِر ُدْفَ اُكْم َفَاْأُفُوْم َوَكاَن َشْ

َكَذا َوَكَذا َلاَل: َأْفُتْم َأْعَتُم بَِأْمِر ُدْفَ اُكْم«.
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إن بيان احلق املأمور به رشًعا يقتيض أن يبلغ وحي اهلل للناس حتى يصبحوا قادرين 
عىل التفريق بني الدين والتدين، فالدين احلق له مصادره واعتباراته العالية، وليس من 
املتدينني فقط، فهناك فروق جوهرية بني  الناس دينهم من سلوك  أن يعرف  اإلنصاف 
الدين القوي بذاته، انطالًقا من النصوص والنظريات املقدسة، كام نزلت عىل األنبياء، 
وبني التدين الذي يعني مقدار ما يأخذ الناس من تلك النصوص مما ينعكس عىل سلوكهم 
واملطابقة عند من جيتهدون يف  الكامل  تكون دون  دائاًم  التي  اليومية،  وتعامالهتم  العام 

تطبيقه بصدق وإخالص، فيظهرون بضعف يف التطبيق قد ال يسلم منه أحد.

*****

اأوًل: قوة الدين

ال حياة لإلنسان بال دين، وال دين إال دين احلق، وال حق إال ما قال احلق عنه: 
أو  تدين بشكل  للنفوس من  بد  ]التوبة: 29[ وال  )ژ ڑ ڑ ک(  احلق:  إنه 
بأخر كرضورة من رضورات توازهنا الوجودي والنفيس، فإذا ل جتده باحلق بحثت عنه 
بالباطل؛ ألن ثمة فراًغا روحيًّا مع غياب الدين من الوجدان وال بد له من ملء، وهذا من 
أسباب انتشار الوثنية يف مراحل التاريخ اخلالية من الرسل، خاب وخرس أولئك الذين 
يريدون فصل اإلنسان عن نزعة التدين املالزمة له، إهنم ال يدركون أن الدين يقع من 
وجود اإلنسان موقع القلب من اجلسد، وأنه رس التوازن النفيس والعاطفي والوجودي 
له مهام جادل وكابر وأنكر واستنكر، ومجيع املحاوالت اليائسة لعزل النزعة الدينية عن 
الرتكيبة اإلنسانية وكينونتها باءت بالفشل الذريع؛ ألهنا ببساطة تصادم ناموًسا كونيًّا 
ا قد قال اخلالق فيه كلمته، وال تبديل لكلامت اهلل، نتحدى أي علامين ال ديني أن  مستقرًّ
ينكر شعوًرا ما يدفعه نحو البحث اجلاد يف مسألة التدين؛ ألن احلقيقة التي ال جيادل فيها 
إال مكابر هي أن الدين بالنسبة إىل اإلنسان أمر فطري بحت، ومكون نفيس وطبعي له، 
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فلتات  فإن  الدين،  بإنكار  يوحي  موقًفا  القوم  أو جتاهله، ومهام تصنع  يصعب جتاوزه 
ألسن رموز التوجهات الالدينية وقيادييها، وقادة الدول الالدينية كام يسموهنا، حسمت 
التيار، واألحزاب الدينية يف أي ملة حتظى بشعبية كاسحة  األمر وأحرجت دعاة هذا 

أمام تلك التي هي أقل اهتامًما بالدين من ذوات التوجهات الليربالية والعلامنية.

حتى  بل  فحسب،  أصلها  يف  الصحيحة  الساموية  األديان  عند  األمر  يتوقف  ال   
القارة  شبه  يف  والبوذية  اهلندوسية  كاألحزاب  الباطلة  والرشكية  الوضعية  الديانات 
اهلندية مثاًل، إذا ل يعتنق اإلنسان دين احلق، أوجد فراًغا داخليًّا يف كينونته رسعان ما 
يفتش عن أي مادة روحية مالئة ليمأل هبا هذا الفراغ الروحي اخلطري ولو بدين باطل 
الستحالة بقائه فارًغا، وكأن قلب املرء منهم مثل إناء عسل ترك فارًغا مفتوًحا، فرتاكم 
فيه القش والغبار يوم خال من العسل املصفى، إًذا ال بد من دين يف حياة اإلنسان حتى 
نقنعه  إيامن ودين حتى  للمجتمع من  بد  أفالطون: »ال  يقول  نفسيًّا وسلوكيًّا،  يتوازن 
بالسلوك الالئق لكبح مجاح الشهوة واملنافسة والنزاع«)1(، ويقول الفيلسوف األمريكي 
وموسيليني  كهتلر  البرشية  ضد  الكربى  اجلرائم  اقرتفوا  »الذين  برلنسكي()2(:  )ديفد 
يراقبهم«)3(،  اإلله  أن  يعتقدون  يكونوا  ل  أيًضا،  الغربية  املخابرات  ورجال  وستالني 

ويرى )كانت( أن اإليامن باهلل رضوري لألخالق.

 والدين له سلطان عجيب عىل النفوس، يف تطويعها وترويضها، إذ ال بد أن يتضمن كبًحا 
للجامح وتنازاًل عن شهوات فردية للصالح العام مقابل االشرتاك يف املنفعة العامة بالدنيا وانتظار 
اجلزاء األوىف هلم فيام بعد يف اآلخرة، ويوجب التحكم يف الرغبات املمكنة والتخيل عن بعضها مع 
القدرة عىل الوصول إليها، وليس متدينًا من ادعى الصالح ملجرد عجزه عن الوصول إىل الفساد، 
يقول )نيتشه( متهكاًم من أولئك القوم: »إنني أسخر كثرًيا من الذين يفكرون أنفسهم صاحلني 

ألهنم ليس لدهيم خمالب ينبشون هبا«)4(.

)1( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص38. 
الرياضيات وأحد أعمدة  David Berlinski ولد يف نيويروك عام 1941م وهو أستاذ يف  )2( ديفيد برلنسكي 
حركة التصميم الذكي لفهم الوجود ومن وراء الوجود: )رحلة عقل، رشيف، )مرجع سابق(، ص101(. 

)3( وهم اإلحلاد، رشيف، )مرجع سابق(، ص118.
)4( قصة الفلسفة، ديورانت، )مرجع سابق(، ص24.
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إىل  تنظر  أن  أبًدا  فليس من اإلنصاف  البرشية  بالنفس  الدين  وإذا كان هذا مقام 
الدين الساموي عىل قدم املساواة، مع اجتهادات البرش يف علوم اإلدراة واالقتصاد فضاًل 
املضللة حتى  املعبودات األرضية والطقوس واألوثان  عىل خرافاهتم وخزعبالهتم يف 
السامء مقارنني! وكأنه فكر برشي متقلب  ننتقل منها إىل وحي  ثم  دينًا،  وإن أسموها 
خيضع للمراجعات والتصحيح مع الزمن، فالدين املتعلق بالوحي أمر إهلي عظيم يفوق 
وآفاق  البرش  وثباًتا من خيارات  أكرب رسوًخا  فهو  ثم  وقدًرا، ومن  كله عظمة  الكون 
معارفهم ومداركهم املحدودة، وأشد ما حيد من أثر الدين الساموي عىل القلوب أمران: 
األول، وصول األيدي العابثة إىل نصوصه املقدسة واجلرأة عىل حتريفها وتبديلها، كام 
املتدينني  سلوك  الثاين،  واألمر  باعرتافاهتم،  والنصارى  اليهود  كتب  مع  ذلك  حدث 
أنفسهم، الذي يصعب عىل الرأي العام فصله عن الدين، فيصبح وكأنه منه، فتنسب 

إليه ظلاًم وتعدًيا عىل قداسته وطهارته وعدله.

ثابتة  أصول  من  له  بام  الدين  بني  التفريق  الناس  استطاع  لو  أنه  هي  واحلقيقة   
حمفوظة وبني بعض املتدينني املتقلبني يف سلوكهم لكفونا مؤونة الرشح والتوضيح يف 
ا عىل  هذا الباب، وألصبح الدين الرباين يف مأمن من هذه اللوثات البرشية املنغصة فكريًّ
ذوي العقول السليمة، وحتى مع احلذر من أخذ ما عند أهل الكتاب الختالط احلق 
املسيح   تسامح  خالل  من  النرصانية  تعرف  أن  تقدير  أقل  فعىل  عندهم،  بالباطل 
الذي قال: »إذا رضبك أحد عىل خدك األيمن فأعطِه خدك األيرس« خالف معرفتك 
هبا من خالل سلوكيات )أدولف هتلر()1( أو )موسيليني()2(، وأن تعرف اليهودية من 

)1( أدولف هتلر Adolf Hitler )1889- 1945م( املوافق )1306- 1364هـ( زعيم أملاين نازي تأثر بنظرية 
)اإلنسان  عن  )نيتشه(  بفكرة  واقتنع  األجناس  انتقاء  هبدف  األجناس  بني  الرصاع  فشجع  )داروين( 
الدولة وتأثر بكتاب )مارتن لوثر( عن )اليهود وأكاذيبهم( وبنى  بالقوة وسيلة لقيام  السوبرمان( فآمن 
شخصيته عىل ذلك قاد أملانيا نحو احلرب العاملية الثانية وكاد يسيطر عىل أوروبا وغرب آسيا بالكامل لوال 
تدخل موجة الربد وحتالف العال عىل قتاله فانتحر عام 1945م بعد هزيمة أملانيا يف احلرب: )رحلة إىل 

قلب اإلحلاد، حلمي القمص يعقوب، اجلزء األول: اإلحلاد بذور ورجال 20– أدولف هتلر(.
)2( بينينو موسيليني Benit Mussolini )1883- 1945م( املوافق )1300- 1364هـ( دكتاتور إيطايل اعتنق 
السياسيني وحتالف مع  العاصمة روما قىض عىل مجيع خصومه  االشرتاكية ثم أصبح فاشيًّا استوىل عىل 

أملانيا يف احلرب العاملية الثانية وبعد اهلزيمة علق عىل عمود يف الساحة العامه مقتواًل:
(Encyclopaedia Britannica- Benito Mussolini, Christopher Hibbert, Last Updated 62014-8-).
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خالل )عبداهلل بن سالم()1( خالف ما تعرفها من خالل سلوكيات )حيي بن أخطب()2( 
أو )شاس بن قيس()3(، وأن تعرف اإلسالم اقتداء بالرسول  واخللفاء الراشدين ومن 
 تبعهم عىل ذلك بإحسان، خالف ما تعرفه عنه من سلوكيات )احلجاج بن يوسف()4(

أو )أيب مسلم اخلراساين()5( أو )عبداهلل السفاح()6( أو غريهم من طغاة املسلمني.

 مجيع األديان الساموية يف األصل نزهية ومقدسة؛ ألهنا جاءت من عند اهلل وحده، 
وجيب أال ننظر إليها من خالل جهل أتباعها هبا، وال سلوكيات ساستها وال زالت علامئها 
وأحبارها ورهباهنا، بل الواجب أن نعلم أن التوراة فيها هدى ونور يف أصلها، واإلنجيل 

فيه هدى ونور ومصدق ملا بني يديه من التوراة، والقرآن هدى ورمحة للمؤمنني و)جب  
حب  خب       مب      ىب  يب  جت   حت    خت  مت  ىت  يت( ]النمل: 76[ وألن اجلميع 

من عند اهلل فهو الذي جعل الدين عنده اإلسالم، ودعا الناس كافة إليه، هذا هو األصل 
باجلملة فيام أنزل اهلل عىل عباده وهذا هو الدين احلق من مصادره الصحيحة بعيًدا عن 
مستوى تدين الناس به، ودون هذا الدين الصحيح لن يتمكن اإلنسان من معرفة ربه 

)1( هو اإلمام احلرب املشهود له باجلنة عبداهلل بن سالم حليف األنصار ومن خواص أصحاب رسول اهلل  له 
إسالم قديم فيه نزل قوله تعاىل: )  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( ]آل عمران: 113[ وكان من أحبار اليهود 

قبل إسالمه: )سري أعالم النبالء الذهبي، اجلزء الثاين، ص413(. 
)2( حيي بن أخطب أحد أشهر زعامء هيود بني قريظة الذين غدروا باملسلمني يف غزوة األحزاب قتل معهم بعد 

تفرق األحزاب عام 5هـ: )سرية ابن هشام، ص560(.
)3( شاس بن قيس كهل من هيود املدينة ومن أشدهم عداوة وحسًدا للمسلمني بلغ به احلقد أنه ملا رأى األوس 
ا يذكرهم بحرب )ُبعاث( فكادوا  واخلزرج يف جلسة أخوية ل يتحمل األلفة بينهم فأرسل إليهم شابًّا هيوديًّ

يقتتلون بسبب وقيعته لوال تدخل النبي  الحتواء املوقف: )سرية ابن هشام، ص309(.
)4( احلجاج بن يوسف الثقفي )660-714م( املوافق )40-95 هـ( وايل بني أمية عىل العراق واملرشق مدة 
عرشين عاًما عرف بالشجاعة والدهاء واخلطابة وتعظيم القرآن إال أنه كان جباًرا سفاًكا للدماء: )سري 

أعالم النبالء، الذهبي، اجلزء 4، ص343(.
)5(  هو عبدالرمحن بن مسلم امللقب باخلراساين ولد عام 100هـ )719م( وقتله أبوجعفر املنصور عام 137هـ 
)754م( كان جباًرا سفاًكا للدماء ويعرف بأنه صاحب دعوة بني العباس من أشهر ملوك اإلسالم: )سري 

أعالم النبالء، اجلزء السادس، ص48(. 
ا مهيًبا طوياًل  )6( عبداهلل السفاح اخلليفة العبايس األول )723- 753م( املوافق )105- 136هـ( كان شابًّ

وقوًرا سفاًكا للدماء: )سري أعالم النبالء، الذهبي، اجلزء الرابع، ص77(.
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معرفة صحيحة سليمة متكاملة، ومن دونه لن يعرف أيًضا ملاذا خلق، ومساره ومآالته 
بعد الدنيا ومبتدأه ومنتهاه يف الوجود. 

*****

ثانًيا: �سعف التدين

يأخذه  مما  والباطن  الظاهر  بني  املطابقة  درجة  بأنه  التدين  معيار  تعريف  يمكن 
الناس قواًل وعماًل واعتقاًدا من الدين الصحيح مما ينعكس عىل سلوكهم وتعامالهتم، 
فيصبح املرء أكثر تدينًا عندما يكون أكثر قرًبا من نصوص وتعاليم الدين اعتقاًدا وقواًل 
وعماًل، وأكثر الصدمات التارخيية املنفرة من الدين إنام حتدث بسبب سلوكيات بعض 
النقي، بحيث يكرهه املرء، ويكره من بلغه بل  القائمني عليه مما يتعارض مع جوهره 
وينفر حتى ممن أوحاه إىل أنبيائه، وليس من العدل أن يتم اخللط بني الوحي كنصوص 
ونظريات حضارية راقية بل غاية يف الرقي، وبني التدين البرشي وسلوك ومعامالت 
وآراء املعتنقني له، وهذا اخللط خطأ جسيم وحكم جائر وحتميل للدين ما ل حيتمل، 

وهو ما وصفه القرآن بأنه نوع من الكذب عىل اهلل، قال تعاىل: )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ      پ   ٻ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ( ]آل عمران: 78[.  

 ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا اخللط اخلاطئ رد فعل سلبي ضد الدين والتدين 
واملتدينني عىل حد سواء، كام حدث يف أوروبا قبل اندالع الثورة الفرنسية، وما تبعها 
من تفيش اإلحلاد وعلمنة أوروبا نتيجة التعسف الديني الذي مارسه الكهنة املتسلطون 
ورغباهتم  أهدافهم  خلدمة  املجتمع  لتسخري  املقدس  الدين  باسم  الناس  عىل  ا  دنيويًّ
الشخصية الضيقة، فتحول املجمتع إىل سادة مقدسني يف األعىل من األقليات، وعبيد 
فقرية  وأكثرية  القمة،  يف  فاحًشا  ثراء  ثرية  قلة  وإىل  األغلبية،  من  األدنى  يف  منبوذين 
مسحوقة منبوذة يف القاع، وكأهنم خلقوا فقط للسخرة والكدح ملصلحة اإلقطاعيني، 
وكل ذلك حيدث عىل مرأى ومسمع بل وبمباركة من رجال الدين الرشكاء للظاملني يف 

الغنيمة عىل حساب عرق ودماء وجهود الشعوب املضللة باسم الدين.
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الدموية  بثوراهتا  الشعوب  قامت  الضالل؟  هلذا  الطبيعية  النتيجة  كانت  فامذا   
عىل تلكم األقليات الظاملة، فلم يفرقوا بني رجل دين وإقطاعي وملك، وملا أفرج عن 
سجناء سجن )الباستيل( الشهري يف باريس، وشموا رائحة احلرية، وأدركوا أهنم كانوا 
ضحية حتالف الكنيسة مع )آل بوربون()1(، هتفوا هتافهم الشهري: »اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس«، وما كان هذا املوقف التارخيي ليحدث لوال مرارة الظلم والسخرة 
واالستغالل الفاحش ملقدرات الشعوب وخرباهتا، الذي أضفي عليه صبغة دينية، فكان 
الفرد املستبد يرسق ويغتصب ويسجن ويقتل، ثم ال خيجل أن جياهر بقوله: إن ذلك كله 
باسم الرب! فكان من الطبيعي أن تنتفض الشعوب كافرة بذلك الدين وملحدة بمن 
توظيف  يف  اهلزلية  املرسحية  هلذه  رافضني  املزعوم!  الرب  لذلك  منكرين  إليه،  ينسب 
آذاهنم هبذه  ا هيمس يف  يملكون رصيًدا فطريًّ بغيًضا؛ ألهنم  ا  فئويًّ ا  دنيويًّ الدين توظيًفا 

احلقيقة: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ( ]يونس: 44[.  

 وهذا املوقف الرافض للباطل ليس باطاًل كام حيلو للبعض تسميته، بل هو احلق 
)الرب(  هبذا  وإحلادهم  الناس  فكفر  للناس،  السليمة  الفطرة  مع  متاًما  يستقيم  الذي 
أمر  الدين  ورجال  االقطاعيني  عند  والستبداد  للظلم  املبارك  واإلستغاليل  الومهي 
الرمحن  الرحيم  اهلل  هو  الذي  احلق  بالرب  اإليامن  إىل  للوصول  متهيًدا  ا،  فطريًّ واجب 
الذي ال يظلم الناس شيًئا، والذي من عدله ورمحته أن أمر بالقسط يف الدنيا، وجعل 
من يوم القيامة موعًدا لتصفية هنائية ملا ل يتم احلصول عليه من حقوق يف الدنيا، وجعل 
للمسلمني وحدهم،  للعاملني مجيًعا، وليس  والرمحة  العدل  ترفع شعار  خامتة رساالته 

قال تعاىل: )ک  ک  گ         گ  گ  ( ]األنبياء: 107[.

عامة  من  فرد  مسؤولية  من  أكرب  ملة  كل  يف  والعلامء  الدين  رجال  مسؤولية  إن   
الناس، ولقد جاء الوعيد الشديد للفئة القائمة عىل الدين، عندما يكتمونه أو يشرتون 

پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعاىل:  قال  ا،  ماديًّ ثمنًا  به 

)1( آل بوربون Maison de Bourbon عائلة ملكية فرنسة فرع من عائلة الكابيتيون التي ترجع أصوهلا إىل لويس 
األول وقد حكموا نافارا وفرنسا يف القرن السادس عرش وامتد حكمهم يف القرن الثامن عرش فحكموا 

إسبانيا وصقلية ويف الوقت احلارض ترجع إليهم أصول ملوك إسبانيا والسويد: )ويكيبديا(.
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ٹ( ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  
اآلخرين،  حساب  عىل  مآرهبم  خلدمة  بحًتا  ا  دنيويًّ توظيًفا  يوظفونه  أو   ]187 عمران:  ]آل 

وحيرفونه عن مساره العامر للدنيا واآلخرة، فيستغلونه ألهداف ذاتية تتعارض مع روح 
الوحي املنزل من عند اهلل، قال تعاىل حمذًرا: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  

چ  ڇ  ڇ( ]البقرة: 79[. 

 إًذا واحلال هذه، فترصفهم هذا باطل وليس من عند اهلل قطًعا، وال نقف عند هذا 
احلد بتخطئتهم فحسب، بل جيب املسارعة إىل الكفر بطاغوهتم هذا والتوجه فوًرا إىل 
وحي اهلل الصحيح، حتى نستمسك بالعروة الوثقى، أما هذا الذي يزعمونه دينًا ومن 
ا كانوا، فهم الطاغوت الذي أوجب اهلل الكفر به قبل  يقف وراءه من أئمة الضالل أيًّ

ىث   مث   جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   )يب   باهلل:  اإليامن 
يث  حجمج  جح  مح  جخ( ]البقرة: 256[. 

هلذه األسباب التارخيية كان من الطبيعي أن توجد نزعات إحلادية خاصة يف أوروبا 
يتصدرها مالحدة جياهرون بإحلادهم االنتقامي التنفييس من جراء هذا التسلط الباطل 
حيث  نرصاين،  أو  هيودي  أصل  من  ينحدرون  الذين  أولئك  من  خاصة  الدين،  باسم 
حتريف الكتب املقدسة عندهم قد بلغ ذروته، وهو ما ل حيدث مع املسلمني املحفوظني 
بقرآن يتىل قد تكفل اهلل بحفظه ال يـأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، يقول املفكر 
اإلسالمي أمحد ديدات: »إذا قال لك اليهودي أو النرصاين: إنه ملحد، فقدم له التهنئة؛ 
للرب  اخلرافية  األوصاف  وقرأ  بعقله،  فكر  بل  الضالل،  عىل  وأمه  أباه  يقلد  ل  ألنه 
ا، لكنه متعطش للدين من داخله، والدليل  عندهم، فلم يستسغها عقله، فأحلد ظاهريًّ
أو نرصانيته من عقله  املسلمني تظهر هيوديته  تبدأ معركة مع  أن  أنه بمجرد  عىل ذلك 

الباطني وبقوة، فهو ليس ملحًدا بل حمبًطا بام وجده يف كتبه املقدسة عن الرب«)1(.

له عن سؤال: )كيف ندعو مالحدة  اقتباس من مقطع مرئي من حمارضة ألمحد ديدات  يف إجابة   )1(
اليهود و النصارى إىل الدين احلق؟(: )موقع YouTube عىل الشبكة العنكبوتية(.
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 وُتعّد آراء الفيلسوف )رسل( من أشهر ما يستشهد به دعاة اإلحلاد لتربير نزعاهتم 
اإلحلادية وتروجيها بني الناس، واحلقيقة أهنم يتعمدون التدليس بإخفاء حقيقة أفصح 
عنها رسل بنفسه عندما أكد بقوة أن مشكلته حمصورة يف تدين املتدينني وليس مع الدين 
نفسه، استمع إىل مقولته الشهرية: »إن اخلطر األكرب ليس يف الدين كام هو يف حد ذاته، 
واألنساق  النظريات  يف  أسف  بكل  توجد  أن  يمكن  التي  ذاهتا  الدينية  الذهنية  يف  بل 

السياسية«)1(.

*****

الطريق باجتاه واحد!

ال تستوحش النفوس من الطرق املفتوحة باجتاهني، ذهاًبا وإياًبا، صعوًدا ونزواًل، 
غياًبا وحضوًرا، مرًضا وشفاء، بقدر ما يغشاها الرعب واخلوف من رحلة بال عودة أو 
الدنيا وأنت تسري نحو  صعود بال نزول، أو ذهاب بال إياب هكذا حالنا وحالك مع 
بأنك يف رحلة عبور متسارعة وكأنك يف مقعد طائرة  يقني  أنت عىل  احلتمية،  اآلخرة 
مشدود احلزام تنتظر هبوطها يف حمطة الوصول النهائية، كلنا يدرك ما حتمله من هم وقلق 
عىل سالمتك وأنت يف اجلو! جل مهك كيف سيكون وضعك اآلمن عند حمطة الوصول 
التي أنت هابط فيها ال حمالة، فال بد من ختطيط وتصور ملا سيواجهك يف تلك املحطة، 
قدر نعمة اإليامن وأدرك الفرق بني من جيزم بأن طائرته ستهبط بسالم، وسيواصل املسري 
حب(  جب   يئ    ىئ   مئ   )حئ   صفاته:  هذه  منتهى؛  إىل  ينتهي  وأمان  بأمن 
وبني من جيزم أهنا بعد إقالعها لن هتبط بسالم، بل ستسقط وتفني ركاهبا  ]هود: 108[ 

ڦ    ڦ   ڦ       ڤ    ڤ   )ڤ   املرعب:  الظالمي  احلد  هذا  عند  األمر  وينتهي  األبد،  إىل 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ ( ]اجلاثية: 24[ لكن رسعان 
ما حيطمهم الندم عند أول موقف حق يواجهونه دون أي فرصة للرجوع، وقد كانوا 

ينكرونه من قبل: )ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ى   ى  

)1( (Jacques Bouveresse, Peut-on ne pas croire?, editions Agone, 2007, Marseille, pp127) نقاًل عن جاك 
بوفراس من كتابه )حول احلقيقة واالعتقاد واإليامن، دار األرجون، عام 2007(.
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ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  
ا؟  ی( ]غافر: 84- 85[ قل يل بربك: أي الفريقني خري مقاًما وأحسن نديًّ

ما أشبه هذه الدنيا بركوب الطائرة يف رحلة ال خيار لك فيها، فأنت اآلن بحياتك 
اهلواء يف  معلق يف  بطائرة،  راكب  كأنك  الدنيا  وتوترك يف  وإدراكك وعمرك  وعقلك 
رحلة بدأت من )والدتك( متجهة بك إىل وجهتها املحددة، وكل يشء أمامك حمدود 
وحمدد مسبًقا زماًنا ومكاًنا، كل ما جيب عليك باجلملة أن تفعله، هو استعدادك وأنت يف 
الطائرة للهبوط اآلمن يف هناية هذه الرحلة الرسيعة، ليس من شأنك قيادة تلك الطائرة 
مرحلة  كل  يف  السالمة  طرق  لكل  واضح  بيان  يديك  بني  هبوطها،  قبل  ولكن  أبًدا، 
ستواجهك، فهذا شأنك أنت أن تأخذ به أو ترتكه، لقد أخربت كيف حتظى باستقبال 
ا عند حمطة الوصول التي ال مفر منها وال مناص عنها )خروج الروح(،  ا جدًّ خاص جدًّ
االستقبال هذه:  ألفاظ حتية  نفسه مجال  يفوت عىل  ثم  ذرة من عقل،  أدنى  يملك  من 
)ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ( 
]النحل: 32[ أو يفوت عىل نفسه سامع تلك التهاين والتطمينات املتتالية طوال خط السري 

حتى الوصول إىل التهنئة الكونية العظمى، التي تسمو فوق كل هتنئة، والتي سينادي هبا 
كل من سلك طريق احلق مؤمنًا صادًقا عندما حيط رحاله األخرية يف اجلنة خالًدا فيها 

يستقبل هبذا النداء: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]يس: 58[  فيستقر يف هذا املقر: )مئ  
ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب  ( ]األعراف: 43[.

*****

)ڃ  ڃ  چ   چ  چ(   ]آل عمران: 19[. 

تذكر جيًدا أن أمة املليار والنصف مليار مسلم ال حتتاج إىل إضافتك رقاًم واحًدا 
عىل تعدادها، بقدر ما أنت يف حاجة أن تنتمي إىل دين اهلل ولو كنت وحيًدا لكي تنجو 
سيفرحون  املسلمني  أن  تأكد  ولكن  األشهاد،  يقوم  يوم  باإلسالم  ولنفسك  بنفسك 
باختاذك قرار النجاة والتزامك بدين احلق وطريق اهلدى، وكيف ال يرىض ويفرح بذلك 
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إخوانك ورب العاملني وهو القوي الغني ال يرىض لعباده الكفر، ويرىض هلم الشكر، 
الدعوة إىل الدين احلق الذي جاء به حممد  والرتغيب فيه والرتهيب من اإلعراض 
عنه، ليس تسويًقا ملنتج جمهول وال دعاية جتارية أو سياسية وال مرشوًعا انتخابيًّا حلزب 
برشي وال تعاطًفا مع تكتل أو جمموعة، بل هو بحد ذاته إفصاح عام يمكن اإلفصاح عنه 
السعادة  املبني، وهو قضية الوجود والعدم، وقضية  الناصعة وقول للحق  من احلقيقة 
تنظر  أن  جيب  هكذا  الوجود،  هذا  يف  أولوياتنا  قائمة  عىل  ترتبع  التي  األبدية  والشقاء 
وإذا مّسك طائف  كلها،  األديان  وبه ختم  عنده  الدين  يكون  بأن  اهلل  ارتضاه  دين  إىل 
من الشيطان خالف ذلك أو دامهتك وساوس تزهدك يف هذا الدين العظيم، فبادر إىل 

العالج فوًرا بالتذكر وأبرص وتبرص: )ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
تنزل  لو  أنه  تدرك  أن  التذكر  هذا  ومن   ]201 ]األعراف:  گ(  گ   گ   ک   
القائمون عىل هذا الدين املؤمنون به واملفتخرون بانتامئهم إليه، وواجهوا من جيدون يف 
أنفسهم حرًجا مما جاء به الوحي، ثم سألوهم مبارشة: اِيتونا بدين هيتم باإلنسان واحليوان 
والنمل واهلدهد والبيئة كلها كدين اإلسالم، متدخاًل يف مجيع التفاصيل اإلنسانية، من 
الرحم إىل الوجود إىل اللحود، ومن الطعام إىل اللباس إىل قضاء احلاجة، ينظم املجتمع 

واالقتصاد واحلرب والسلم واحلياة واملامت وما بعد املامت! ماذا سيكون موقفهم؟

يبدأ من  الذي  الدين عنده هو اإلسالم  بأن  قدره  اهلل بحكمه، وقدر  لقد حكم   
اإلنسان، فيعتني به من كونه مني يمنى إىل أن يدخل اجلنة أو النار؟ أل يأمرنا بأبضاع 
احلمل  ومدة  الرضاعة  وأحكام  اجلنني؟  أحكام  لنا  يرشع  أل  النسب؟  وتكافؤ  احلالل 
الوالدة  بعد  املهلكات  من  اجلسم  صيانة  ثم  أكرب،  اهتامًما  وإعطائه  بالصغري  والعناية 
والبلوغ، فأمره بالغذاء احلالل وبالسرت وبحفظ اللسان وحفظ الفرج وكف أذى اليد 
الزوج  الغري والرعاية يف املرض وحقوق  املني وكف األذى عن  والرجل، بل وحفظ 
والتكفني  والتغسيل  بالشهادة  النطق  من  املوت  وترتيبات  واإلحسان  والرب  واألوالد 
من  أرسته  ترتيب  وتوىل  ودافنيها،  عليها  واملصلني  اجلنازة  حلامل  القراريط  ومنح 
بعده، فقسم بينهم املال، ورتب نظام الزواج من عدة وحداد ورضاعة ونفقة وأوقاف 
ووصية، بل فتح للجميع مرصاع باب التقرب إىل اهلل بالدعاء ألموات املسلمني عامة 
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عرب األجيال املتعاقبة، يغمرهم بوافر الفضل وهم رفات يف قبورهم، كل ذلك ترشيع يف 
الدنيا لك أهيا اإلنسان، لتحيا حياة سعيدة، أما اآلخرة فبني لك سبيل السالمة أو اهلالك 

واضًحا جليًّا مفصاًل.

واحد  مصدر  من  جاءنا  الذي  هذا  يقارب  برشي  ترشيع  أو  آخر  دين  من  فهل   
وشخص واحد، والذي جيعل العاقل يذكر فضل اهلل عليه ونعمته أن هداه لإلسالم، ثم 
ال جيد حرًجا مما جاء به الوحي خاصة بعدما يدرك أن كل هذا الترشيع العظيم الصامد 
إىل األبد قد وصل إلينا من خالل شخص واحد أمني ال يعرف القراءة وال الكتابة، وال 
احلق  هو  بحق  فاإلسالم  الشهادات،  وال  العلمية  املراكز  وال  اجلامعات  جمتمع  يعرف 
، ويكفي اعرتافه بجميع الرسل  الذي نزل علينا من عند خالق اخللق ومقدر األقدار 
وجعل اإليامن هبم رشًطا لإلسالم نفسه، وهبذا استحق أن يكون الدين اخلاتم العام، إن 
استحضار هذا التصور الواضح املنصف عن الدين يدحض عنك وساوس الشيطان، 
وحيصنك باإليامن بحول اهلل، وجيعلك مؤمنًا مستسلاًم منرشح الصدر للدين والوحي 
قوله  تقرأ  وأنت  داخيل  حرج  أي  نفسك  يف  جتد  وال  اآلخر،  واليوم  والبعث  والقرآن 

تعاىل: )ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  
]آل عمران:  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ( 
19[ وقوله تعاىل: )ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  

ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ( ]النساء: 65[. 

*****

كيف تدين دين احلق؟

إىل اخلطوة  فلنتجاوزها  الناس مجيًعا،  الدين يف حياة  إذا سلمنا برضورة حضور 
املقبلة، وهي: كيف ندين دين احلق الذي حيمينا، وينفعنا، وينجينا، ويسعدنا يف الدنيا 
واآلخرة؟ ال شك أن اإلجابة عن هذا السؤال ال ختلو من صعوبة، فلن جتد أحًدا إال 
ويدعي أنه هو الذي عىل احلق األحق، وأن ملته هي امللة وما سواها هو العلة، حتى 



428

)ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ(  فرعون قد قال لقومه من قبل: 
]غافر: 29[ ومن دون هدي اهلل ستجد كل أمة تدعوك إىل سبيلها، وكل حزب بام لدهيم 

فرحون، وكل فرد يرى أن احلق معه وحده، وأنه هو مركز اإليامن وأوسط الوسطية، 
وعىل هذا املعيار الذايت عند الفرد يرى أن التفريط عند غريه هو ما كان دونه، واإلفراط 
ما كان بعده، وكل أمة أو ملة أو طائفة سيزعمون أن احلق معهم وحدهم، وأهنم عىل 
سبيل اهلل القويم، ورصاطه املستقيم، وترك األمر هبذه احلالة فوىض وتيه ال يستقيم عليه 
أمر الناس، لكن األمر ال حيتاج إىل كثري عناء ملعرفة دين احلق، فهو للخالق وحده وليس 
تتبع  بأن  احلق  دين  تدين  فلسفي،  جدل  أو  منطقي  تعقيد  كل  عن  وبعيًدا  للمخلوق، 

سبيل اهلل، وال تتبع غريه من السبل، فتفرق بك، تلك هي وصية اهلل لعباده: )چ  چ  
چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ( ]األنعام: 153[ وهلذا السبب كان لزاًما أن يتدخل الوحي الرباين حلسم 
أن تكون مرجًعا  واملتعارضة ال تصلح  املتناثرة  البرشية  بقوة، واآلراء واألهواء  األمر 
حلل خالفات الناس دون ردها إىل الوحي، وهذا رس أمر اهلل للناس أن يتداولوا شأهنم 

)ۈئ  ېئ   الرسول:  إليه وإىل  بالرد مجيًعا  اخلالق   أمرهم  بينهم وعند االختالف 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث( ]النساء: 59[.

اهلل  بحمد  املطلوب  التدين  فإن  استغالل،  أو  وصاية  أو  تعقيد  كل  عن  وبعيًدا   

يسري وميرس للجميع، وال يتطلب سوى التسليم الكامل للخالق وحده بكل إخالص، 
العمل  يف  اجلهد  وبذل  والقدر،  اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه  باهلل  الصادق  واإليامن 
واإلخالص للخالق فيه، وال ينبغى أن يرتتب عىل هذه املصارحة بالتفريق بني الدين 
واملتدينني أي إحباط أو يأس يف احلياة أو زهد يف الدين احلق، بل جيب أن نتوجه إىل 
الدين نفسه، نتلقاه صافًيا من مصادره وليس من سلوكيات بعض املتدينني، وإذا أردت 
ملا  باخلطوة األوىل الرضورية  تبدأ  أن  إال  بدين احلق وأنت مطمئن فام عليك  تدين  أن 
بعدها وهي أن تؤمن باهلل حق اإليامن، وجوًدا وأسامًء وصفاٍت، وهذا اعتقاد بالقلب ال 
يكلفك شيًئا، يوجب عليك أن تصدق بوجود اهلل يقينًا قاطًعا، وتقر له بربوبيته خالًقا 
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لكل يشء ومدبًرا له، وتقر له بألوهيته بأنه الواحد األحد الذي يستحق العبادة، وحده 
ال رشيك وال نّد له يف ملكه، تؤمن بأسامئه وصفاته التوقيفية التي ال يشاهبها يشء مما 

خيطر بعقول البرش؛ ألن اهلل ليس كمثله يشء سبحانه.

عش حياتك طبيعيًّا متوازًنا، ثم تعايش مع غريك ممن يشاركك احلياة، وال حياربك 
من غري املسلمني من أجل مصلحتكام، واعلم أن دينك قد أوجب هلم حقوًقا معتربة، 

)ڃ   املسألة، فهو أعلم وأحكم من مجيع خلقه:  التزاًما بحكم اهلل يف هذه  وقبل ذلك 
ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ      
ولكن ال تواّده أو حتبه يف قلبك أو تواليه ضد أخيك  ]املمتحنة: 8[   ) ڑ  ڑ  ک   

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   املسألة:  هذه  يف  بحكمه  اهلل  حكم  فقد  املسلم، 
ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ    
ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]املجادلة: 22[.
بالوحي  املؤيدين  الرسل  ومنزلة  بكفاءة  مصلًحا  صاحلًا  تكون  لن  أنك  تأكد   
واملالئكة، ومع ذلك ستجد يف سريهتم ما يكون لك عزاًء يف أي إخفاق يقع منك أحياًنا، 
فبسبب اخلطأ وخمالفة أمر القائد هزم املسلمون يف أحد، وبسبب بعض العجب هزموا 
يف حنني بادئ األمر، فال تيأس من روح اهلل، وال تقنط من رمحته، وأحسن الظن به دائاًم، 
بالرفق يف كل يشء وخاصة  أمر، عليك  استطعت يف كل  ما  وقارب يف حياتك  سدد 
بنفسك الضعيفة، فال حتّملها من البالء ما ال تطيق، فإنك منهي عن ذلك رشًعا، وعليك 
بالرفق مع الكل فـ »ما كان الرفق   شو إو فافل، وو فجع من شو إو شافل«)1(، تأمل 
ما حولك، وتدبر، وتفكر، وخذ من العلم ما يثبت بالربهان احليس والربهان العقيل، 
وما يستنتج من ذلك مساعًدا لك عىل تفسري الظواهرالكونية، ولكن ال جتعله مفرًسا 
هنائيًّا هلا؛ ألن العلم يتطور، ويتغري ونصوص الوحي ثابتة وباقية، واعلم علم اليقني أن 

ٍو إِوهَّ  ْفَق وَ َلُووُن ِ  َشْ )1( احلديث رواه مسلم )2594( َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَّبِيِّ  َعْن النَّبِيِّ  َقاَل: »إِنهَّ الرِّ
ٍو إِوهَّ َشاَفُل«.  َفاَفُل، َوَو ُللَْجُع ِمْن َشْ
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الوقت ال يتسع للعبث واللهو وطول اجلدل، والفرصة الدنيوية ال تتحمل فوق سعتها 
االستيعابية، فتدارك أمرك، وترضع إىل اهلل تعاىل بالدعاء دون أن يثنيك عن ذلك كبري 

ذنب أو عظم خطيئة. 

هذه  من  عودة  ال  أنه  مسبق  بيقني  مستحرًضا  قادمة  مفاجآت  أمامك  أن  تذكر 
الرحلة األوىل، التي كانت هي األخرية أيًضا، ال تقلق من )شد حزام املقعد( يف احلياة 
ا، فاصرب عليه؛  الدنيا بام متر به من ابتالءات فكرية وجسدية واجتامعية، فإنه مؤقت جدًّ
منتظًرا  له،  راجًيا هلل وحده ال رشيك  مؤمنًا خائًفا  للصابرين، كن كذلك  العاقبة  ألن 
بحياتك  ومتتع  ابتسم  ذلك  وبعد  باجلملة،  احلق  دين  هو  فهذا  تعاىل،  اهلل  ولقاء  اليقني 
وعش سعادتك مع أهلك وأوالدك، وامحد ربك أن عافاك مما ابتىل به غريك، وال تلتفت 
بعد ذلك إىل أحد من البرش مهام كان مقامه، فأنت غني بإيامنك هذا عن اخللق أمجعني: 
)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ( ]املائدة: 105[ وال تقتِد بغري األسوة احلسنة  وكفى، 

ېئ          ېئ      ېئ   ۈئ  ۈئ    ۆئ  ۆئ   ۇئ   )وئ  ۇئ   قبل:  من  األمر  هذا  اهلل  حسم  فقد 
ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی( ]األحزاب: 21[.

ما  جيًدا  احلقيقة  هذه  أدرك  املوت،  عند  ستواجهك  قاسية  حتمية  حلظات  هناك 
أنقذ  باهلل،  باإليامن  أنس وفرح وطمأنينة  دمت يف سعة من األمر، واقلبها إىل حلظات 
أن كل من حولك  الوجود، قم هبذا وحدك، وتأكد  يرعبها يف هذا  ما  نفسك من كل 
اآلن سيكون آخر عهدهم بك أهنم سيطمئنون بعد موتك عىل يشء واحد، وهو أهنم 
قد دفنوك حتى ال تظهر جثتك عىل سطح أرضهم أبًدا؛ ألن يف ذلك إزعاًجا هلم! لقد 
أسلموك لشأنك وحدك، وستبقى مرهوًنا برصيدك الشخيص معلًقا به يف القرب، رصيدك 
السطح  أن كنت فوق  يوم  تعتقده، وتقوله، وتعمله  ما كنت  املرحلة هو فقط  يف تلك 
خمتاًرا، لقد تركك الناس وحيًدا يف قربك لن ترى أحًدا من أهل الدنيا بعد ذلك إال يف 
السعادة األبدية، ولكن بعد  أو دار  الشقاء األبدية،  إما دار  ثالث هلام:  أحد مكانني ال 
ماذا؟ بعد أن جاءنا اخلرب احلق الذي ال نملك إال تصديقه واإليامن به أن أمامنا أهوااًل 

)ې  ې  ې    وحيًدا:  املوحشة  األهوال  هذه  أنت  وستعرب  الولدان،  منها  يشيب 
ې ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ    ( ]املزمل: 17- 18[ لقد 
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جاءنا النذير، فال مفاجأة وال صدمة وال غرابة وال عذر، ولن يكون املالذ اآلمن من 
بأن ال  الرمحن يف كل مرحلة  الذين وعدهم رهبم  املؤمنني  اهلل  لعباد  إال  تلك األهوال 

خوف عليهم وال هم حيزنون. 

*****

)ۓ   ڭ ڭ  ڭ( ]هود: 114[. 

اعلم أن اإليامن باهلل تعاىل هو بوابتك املعرفية يف احلياة الدنيا واآلخرة، وهو مفتاح 
فهم كل يشء عىل اإلطالق غيًبا كان أم شهادة، وهو أصل عظيم يف الوجود كله يتفرع 
عنه إيامنك بكل يشء بعده، من وجود وعدم، وبقاء وفناء، وخري ورش، ومالئكة ووحي 
القرب، وبعث ونشور، وجنة  الربزخ يف  ورسل، وكتب مقدسة، وقضاء وقدر، وحياة 
ونار، هذه اخلطوة هي أهم وأوىل اخلطوات يف طريق اإليامن هبذا كله، وال ينبغي التفكري 
يف االنتقال إىل العمل دون حسمها بالقلب والعقل، فالعمل ال ينفع بال إيامن صحيح: 
بل إن قبول العمل  ]الفرقان: 23[  )ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ( 

ژ   )ڈ   عليه:  السابق  باإليامن  مرشوط  الدارين  يف  السعادة  ينتج  الذي  الصالح 
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ( ]النحل: 97[. 

 ال يمكنك الرشوع يف الطاعات العملية ما ل يتم حسم هذا املدخل حساًم هنائيًّا، 
ثم بعد هذا تنتقل إىل الطاعات القولية والعملية مسرتخًيا مطمئنًا، وهذه اخلطوة ميرسة 
ضعفك  مستحرًضا  ورسوله،  اهلل  أمر  تنفيذ  يف  نفسك  جتاهد  االستطاعة،  بقدر  ا  جدًّ
وفقرك إىل من هو أغنى وأقوى، وأنك لن تدخل اجلنة بعملك دون رمحة اهلل لك، ثم 
جترب قصورك وتقصريك بذكر اهلل واالستغفار واالنكسار ودموع اخللوات، ال جتعل من 
، مهام كربت املعصية بعينك،  صدمة املعصية حاجز يأس بينك وبني الكريم الرحيم 
فهي صغرية يف عفو اهلل ورمحته الواسعة مع صدق الندم واإلخالص يف االستغفار من 
العبد، تذكر أن أباك آدم قد عىص من قبل: )ۓ  ڭ  ڭ ڭ( ]طه: 121[ وتذكر 
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أنك ابنه وأنك عىل خطى والدك قد ُخِلقت خطاء أيًضا، وتذكر أنه ال يمكن أن تنفك 
فلست  الدنيا،  اخلطأ مالزم لك، وما دمت حيًّا يف  املعصية واخلطيئة، وأن  من حبائل 
معصوًما من الذنوب، وقد خلقت ضعيًفا، ال تكرتث بأحكام البرش عىل البرش، وكن 
واثًقا من رمحة رب البرش؛ ألن )املجرم( يف أحكام البرش ما هو إال شخص سوي خيطئ 
مثل أغلبهم إال أنه قبض عليه متلبًسا! وكلام استكثرت ذنبك تذكر سعة رمحة اهلل، واجلأ 
بالكفر  هو  من  وهو  إلبليس  استجاب  قد  اهلل  أن  وتذكر  باإلجابة،  موقنًا  بالدعاء  إليه 
فاستجاب  ]ص: 79[  )جب  حب  خب    مب    ىب  يب(  قائاًل:  ربه  يسأل  أل  واملعصية، 
تدعوه  وأنت  يستجيب لك  أنه ال  تظن  فكيف  ]ص: 80[  )حت خت مت  ىت(  له: 

مستغفًرا، أو تستنرصه مستضعًفا؟!

لقد ُأمرنا ربنا بالطاعة، وهنانا عن املعصية، وأمرنا بمجاهدة النفس عىل ذلك بقدر 
االستطاعة، ولكن املعصية إذا وقعت ال تنفي اإليامن، وإن أثرت يف درجاته، وعىل كل 
من زهد بام آتاه اهلل من إيامن، وخاف عىل انفالته أن يتذكر ذلك الشعور الغريب الذي 
التجاوز بحق اهلل بصغرية كانت أو كبرية، وألنه حمب هلل  حيارصه من كل جانب عند 
املعصية  املعايص يف  نفسه متسائاًل: كيف أجترأ عىل  يعاتب  ما  به، كثرًيا  صادق اإليامن 
فيوسوس  الرسائر،  عىل  واطالعه  وصفاته  وأسامءه  عظمته  مستحرض  باهلل  مؤمن  وأنا 
له الشيطان بمشاهد اليأس واإلحباط، بل لربام أيًضا فهم حديث: »و لجيِن الجاين حل 
لجيِن ومو مؤمن«)1(، فهاًم خاطًئا، فيقسو باحلكم عىل نفسه وعىل كل عاٍص مثله دون 
أن يقف عند عبارة: »حل لجين«، فالزاين مؤمن وإن ارتكب هذه الكبرية املحرمة، لكنه 
حلظة ارتكاهبا قطًعا يمر )بسكتة( إيامنية يستدركها نادًما تائًبا ملن كتب اهلل له اخلري بعد 

حلظات من احلدث، متذكًرا : )ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ( ]الزمر: 53[.

 ثم من قال لك: إن اخلطيئة تتعارض مع أصل اإليامن، وقد خلقك اهلل خطاء؟ أي 
إنك ال بد أن ترتكب الذنب املوجب لالستغفار واالستكانة هلل بعده، وهذه من لوازم 

 : )1( احلديث رقم ) 2475 ( عند البخاري ورقم )57( عند مسلم عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل 
ُق َوُمَو  ُق ِحَل َلْنِ ُم َوُمَو ُمْؤِمٌن َوو َلْنِ ْلَر ِحَل َلرْشَ ُم اخْلَ ايِن ِحَل َلْجيِن َوُمَو ُمْؤِمٌن َوو َلرْشَ »و َلْجيِن الجهَّ

ُمْؤِمٌن وو َللَْتِاُب ُنَْلةت َلْرَفُع اللهَّاُس إَِلْ ِل فِ َاا َأْبَصاَرُمْم ِحَل َللَْتِاُلَاا َوُمَو ُمْؤِمٌن«.
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اهلل بك، وجاء  لذهب  يرحم ويغفر، وإال  يذنب ويستغفر، ومعبود  العبودية هلل، عبد 
والرمحة   اهلدى  فيغفر هلم، هكذا أخربنا رسول  يذنبون ويستغفرون،  آخرين  بقوم 
بقوله: »والهَّذي ففيِس ب ِإه، َلو َل ُلذفُِلوا لذمَب اللُ بُِوم، ولاَو بهوٍل ُلذفُِلون ف سَتغِفروَن 
آمنت  لو  الذنب حتى  تنفك من هذا  لن  أنك  آخر، وهو  أمر  وثمة  َلم«)1(،  ف غفُر  اللَ 
اهلل  اهلل، وخلقه  الذي جاء من عند  آدم  أباك  تذكر  األنبياء،  إيامن  يبلغ  يقينيًّا  إيامًنا  باهلل 
ا أن وقع يف املعصية،  بيده، وأوحى إليه، وأمر املالئكة بالسجود له، لقد كان طبيعيًّا جدًّ
]طه: 121[  )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ(  الشجرة:  تلك  من  يقرتب  أال  له  اهلل  فخالف هني 

)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   انتهى األمر عند هذا احلد:  أن  أيًضا  به  اهلل  وكان من رمحة 
حتى  استغفر،  كام  فاستغفر  أذنب،  كام  ستذنب  آدم،  ولد  وأنت   ]122 ]طه:  ۈ( 
من  قريًبا  فكن  عليه وهدى،  وتاب  اجتباه  كام  ويتوب عليك، وهيديك  ربك،  جيتبيك 
اهلل تفلح، إذ ال ضري من وجود الذنوب واخلطايا عىل اإليامن ما ل تكن مكفرة، أو أن 
يتطبع اإلنسان عليها متهاوًنا هبا دون ندم وجماهدة للنفس عىل ترك املعايص، كن واثًقا 
مطمئنًا من أن الكريم الذي رحم أباك آدم، وتاب عليه سريمحك، ويتوب عليك ألنه 

هو التواب الرحيم.  

الطاعات  من  هلا  موازية  خطوط  بفتح  نظرك  يف  املستعصية  األخطاء  واجه 
أبًدا، جاهد  مستعصية  تكون  والندم، وحينها ال  واالستغفار  التوبة  وكثرة  والعبادات 
نفسك يف الطاعة واجتناب املعصة بقدر االستطاعة، فإذا ضعفت يوًما فأكثر من جلوئك 
إىل الرمحن الستري بالترضع والبكاء والدعاء، مهام كانت خطيئتك، أصلح ما بينك وبني 
خالقك يصلح ما بينك وبني اخللق، قم بواجبات الدين الرئيسة العملية من صالة وزكاة 
وصيام وحج بقدر استطاعتك، ثم تطوع بعد ذلك ما شئت، واعلم أنك لست خملوًقا 
لكي تصبح مالئكيًّا يف طهرك وصالحك ونقائك، ولكن جاهد نفسك، وتأدب بآداب 
اإلسالم العامة من قول اخلري وصلة األرحام والرب بالكبري والرمحة بالصغري والصدقة 
واهلدية، قم بحق أخيك املسلم عليك، انرصه ظامًلا أو مظلوًما، وكن به رفيًقا ورحياًم، 
والتزكية  التجريم  عن  والبعد  والتسامح  والصفح  والعفو  والرفق  بالوسطية  عليك 

)1( احلديث رقم ) 7074( يف صحيح اجلامع لأللباين.
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املتنطعني  إفراط  بني  وسطي  احلق  دين  أن  تذكر  الرصيح،  النص  حيددها  ضوابط  بال 
من  كثري  وبني  الناس  بني  حتول  قاتلة  آفة  اجلانبني  من  والتطرف  املعرضني،  وتفريط 
احلق املبني، أعرض عن هذا كله، وتذكر حقوق األجيال عليك كام تتذكر حقوقك يف 
توازن وجودي لن جتده إال بالدين احلق الذي وصف انسجام األجيال املؤمنة فيام بينها 

ونظرهتا السلمية وتعاقبها املبني عىل املودة واملحبة يف قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
]سورة احلرش: 10[، فام الذي حيول بينك  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ( 
وبني أن تدين هبذا الدين الذي هو احلق بعينه؟ كل ذلك سيتحقق بفضل اهلل وبرمحته 
انطالقًا من هذا اإليامن الفطري املتجذر يف قلبك، وستجد لذة يف هذا التدين املتوازن 
وستكون لك احلياة كلها سعادة وفرحًا،  وسيكون املوت كله ترقبًا وأماًل، فلن يضيع 
تنقلب الرضاء  ابتالء أو مصيبة تصرب عليها، وعاقبة الصرب أن  أو  حقك يف أي رضاء 
إىل رساء، وتصبح مصدر نبع للحسنات ورفعة الدرجات، وكلها خطوط خري عريضة 
تغسل املعايص مهام استعصت يف نظرك بحول اهلل الذي قدم لنا هذا العرض الكريم 

ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   )ڎ   لنا:  ويغفر  علينا،  يتوب  أن  احلق  بوعده 
ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ( ]التوبة: 102[. 

*****
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أهنام  اخللق  من  ادعى  ومن  يملكهام،  ممن  إال  كله  الكون  يف  أمان  وال  أمن  ال   
ميول  وراء  الرس  هو  ما  ولكن  واملوت،  املرض  عنها  وليدفع  لنفسه،  فليوفرمها  بيده 
احلالة  تنعكس  بينام  األمن؟  كلمة  سامع  عند  وبرودها  واستكانتها  وارتياحها  النفوس 
متاًما يف غياهبا! وإذا كانت الطمأنينة واألمان غاية كل خملوق ومبتغاه، فليس غريًبا أهيا 
اإلنسان، أن تستشعر هذا اخلطر من حولك، وتستوحش مما خيبئ لك املستقبل متطلًعا 
إىل أي طمأنينة أبدية تشعر عادة أهنا شبه مفقودة يف حياتك الدنيا الهًثا وراء أي حقيقة 
اآلخر ال  تراه هو  بالبعث  يؤمن  يوفرها لك، وحتى من ال  أنه  تعتقد  أو حتى رساب 
يقل بحًثا عنها، إن ل يكن أشد من غريه لفقدانه آلية الوصول إليها، وخوفه املبطن من 
مواجهة )احلقيقة( بعد املوت، وهذا هو رس قلقه من إنكار البعث، واستامتته باجلدال 
الظاهرية بذلك، وإال الرتاح واسرتاح واستمتع بمعتقده  بقناعته  العقيم إلهيام نفسه 
يصادم  أنه  اليقني  علم  يعلم  الداخل،  من  نفسه  يصارع  لكنه  كان،  مهام  ارتضاه  الذي 
نفسه!  داخل  ومن  بعيد!  من  له  هيتف  هاتف  هناك  عليها،  الناس  فطر  التي  اهلل  فطرة 
هناك مهس خفي وكأنه يقول له: أنت يف خطر! أدرك نفسك! فرتاه من حيث ال يدري 
يتلمس الضامن باألمن يف كل مرحلة من حياته، فيعيش قلًقا عىل مستقبله؛ ألنه ببساطة 
ال يدري وال يعلم الغيب، ومرتاب من املستقبل وهو جيهل ما سيحدث له يف الساعة 
القادمة من عمره، وال ينكر عجزه أمام تقلبات الزمان وحوادثه، وقد يصل به احلال إىل 
حالة )االنتحار( غرًقا يف بحر املكابرة والعناد، فقد ظلم نفسه أن محلها ما ال تطيق وما 
ل ختلق له، ول يقرر بعد الركون اهلادئ إىل دفء اإليامن ونعمة األمن فيه، ذلك األمن 

پ   پ   پ   ٻ     ٻ   )ٱ  ٻ  ٻ   بقوله:  اخلالق  قرره  الذي  احلقيقي 
)ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ    ]األنعام: 82[ وبقوله تعاىل:  پ     ڀ  ڀ( 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ڭ   ۓ   ے  ے   ۓ   ھ  ھ   ھ  
ۇ( ]الزخرف: 68- 70[.  

 من حق من أنعم اهلل عليه هبذه النعمة اإليامنية العظيمة وانرشح صدره لإليامن أن 
يتساءل عن تلك النزعة العنادية املهيمنة عىل مدعي اإلحلاد لتحبسه داخل تلك الزوايا 
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ا كان،  املوحشة يف املايض واحلارض واملستقبل من هذا الوجود، وماذا أعد ملا سيالقيه أيًّ
ورب السامء إنه ال طاقة هلم، وال لغريهم يف مواجهة هذه الوحشات الوجودية: الزمانية 
واملكانية ورس احلياة وجوًدا وعدًما ومآالت ما بعد املوت دون مالذ آمن من اهلل وحده، 
ألسَت يف حاجة عاجلة إىل توفري احلد األدنى من الطمأنينة لكي حتيا سعيًدا يف الدنيا، 
ومتوت وأنت متفائل يف األخرى، إن اهلل قد وعدك ليس فقط باحلد األعىل من الطمأنينة 

واألمان بل بأعىل حد منها، ومما ال يمكن تتخيله بعقلك البرشي وذلك مع اإليامن به.

 تلكم هي الطمأنينة املنشودة التي ال سقف هلا وال حد، وال جيلبها للقلوب إال اإليامن 
الصادق الذي جيمله هذا اخلوف والتخوف عليه، وإذا مجعت بني خوف اهلل ورجائه فأنت 
ختاف وترجو قوة من ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء وبالتايل نشأ هذا اخلوف منه 
ألنك مؤمن به قطًعا، لكن البرشى العاجلة لك هي أن الذي ختافه هو وحده الذي سيوفر 
لك األمن واألمان املطلوبني، وكلام ازداد خوفك ازداد قربك منه، فأنت تتقرب إليه خائًفا 
أو راجًيا، وهذه سمة ال جتتمع ألحد سوى اخلالق، فهو الذي يستحق أن ترجوه، وختافه 

وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې      )ې   تعاىل:  قال  وحده، 
وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ( ]اإلرساء: 57[.

 هذه مرتبة إيامنية عظيمة، وهي يف متناول يدك، مفتاحها إدراكك حلقيقة حجمك 
يف هذا الوجود، ومن أنت أمام نفسك وعقلك وتفكريك والوجود من حولك! إدراكك 
حقيقة ضعفك أمام القوي وفقرك أمام الغني، وصغرك أمام الكبري، وفناءك أمام الباقي، 
وسواء آمنت بذلك أم ل تؤمن فأنت كذلك طاملا أنك عاجز قطًعا أن حتدد زمان وجودك 
بال  تكرهه  وأنت  املوت عنك  دفع  تستطيع  متى، وال  تعلم  ثم ال  الكون،  ومكانك يف 

شك، وتفر منه أشد الفرار، نعم، هذا هو أنت يا ابن آدم، فاستجب هلذا النداء: )ې  
ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ( ]النساء: 170[ وال تكابر إن 
كنت مكابًرا، وال جتادل إن كنت جماداًل، فلن تصل للكامل اإلنساين إال بصلتك القوية 
بمن يملك صفات الكامل املطلق، هذه الصلة تعوضك عن ضعفك بأقوى بديل، فمن 
الغني احلميد تكون غنيًّا،  ا، ومن حاجتك إىل  شدة حاجتك للقوي العزيز تصبح قويًّ

وتستعد بإيامنك بام بعد املوت ملا بعد املوت، وهذه أسباب الطمأنينة واألمان: )مب  



439

 الفصل السادس عرش: األمن باقلمن واخلوا بالوفران 

ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت جث  مث  ىث( ]الرعد: 28[ كيف يصل 
إزالة  يملك  فيمن  اخلوف  مصدر  توحيد  طريق  عن  يصلها  الطمأنينة؟  هذه  إىل  املرء 
اخلوف مع مصدر الرجاء فيمن حيققه، وحتييد مجيع مصادر اخلوف والرجاء األخرى 
لضعفها أمامه، إهنا الراحة عندما تأنس باإليامن بمن يملك حتقيق األمن املطلق لك، 

وحترص ذلك فيه وحده ال رشيك له سبحانه، تلكم هي حالوة اإليامن املنشودة. 

*****

�َسْكَرة ال�سباب و�سحوة الرا�سدين

إنه ال سواء بني خالق وخملوق، وعىل املخلوق أن يدرك أن أهم خطوة الوصول 
إىل بر األمان هي اإلقرار بالعبودية املطلقة للخالق وحده، حتى لو رآها بعض املعرضني 
أكثر  الراشدون  يدركها  أن  الطبيعي  ومن  للسالمة،  األوحد  اخليار  تبقى  عليهم  ثقيلة 
من الشباب نظًرا حللول احلاجة وبداية الضعف املوصل للنهاية عندهم، فرتى اإلنسان 
يف ريعان شبابه يستمع إىل مثل هذه القضايا من باب االطالع العام والرتف الفكري، 
لعالج  الصيدلية  من  اشرتاه  دواء  وصفة  يقرأ  وكأنه  ذلك،  تفاصيل  يتتبع  الكهل  بينام 
يأمن  ولكي  الرخاء،  وقت  يف  لذلك  نفسه  هييئ  من  هو  الفطن  والكّيس  رضوري! 
من  جانًبا  أن  تدرك  أن  عىل  وعسفها  نفسه  بتهذيب  عليه  املطلوبة،  الطمأنينة  ويطمئن 
وجوده هو أن يؤمن إيامًنا قاطًعا بأنه خملوق ضعيف، وأن زمانه ومكانه ووجوده حمدود 
الكريم، شخصيًّا، فلست  القارئ  أهيا  أنت  أيًضا  إليك  ا، واخلطاب موجه  ومؤقت جدًّ
ا فضاًل عىل ما سواها،  مهيمنًا وال حميًطا هبذا الكون، أنت ال متلك لنفسك نفًعا وال رضًّ
ولست مجاًدا وال سفيًها فاقد األهلية، بل أنت إنسان تفكر، وبمجرد إشغال تفكريك هبذا 
األمر فأنت تدرك األولوية األوىل واملهمة الكربى لوجودك، إًذا أنت عاقل، وأنت كائن 

متميز، وحمل التكليف وأهل للمحاسبة، إنك باختصار عبد هلل وحده، فكن عبًدا هلل. 

ما  كل  لك  سيأيت  املخلوقني،  جتاه  احلرية  بكامل  متتع  هلل  العبودية  إطار  وحتت   
دون ذلك بشكل طبيعي وانسيايب غري مزعج لك، فكر يف كل يشء بكامل حريتك، 
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وتأمل كل يشء يف فضاء مفتوح، فأنت حمصن يف أصل هذا اإليامن، الئذ بأمنه وأمانه، 
وسيكون تفكريك هذا مهام بلغ اتساعه، طبيعيًّا ومألوًفا ويف إطاره الصحيح، ووضعه 
الطبيعي بال خوف وال قلق وال وجل وال وحشة، تصبح عىل صواب يف أفكارك كلها؛ 
ألنك واحلال هذه قد وصلت إىل ما وصل إليه أولئك الذين فرح النبي  بام توصلوا 
إليه من تفكري سليم مطلوب، ملا اشتكى الصحابة  ما وجدوه يف أنفسهم، مما قد جتده 
أنت وغريك اليوم، ل يزد عىل أن قال هلم ولنا ولك وللناس أمجعني من بعدهم: »ذاك 
رصيح اإليامن«، وسمى ما يدور بعد ذلك من شورشة نفسية غري مؤثرة بـ )الوسوسة( 

التي جيب أال تقف عندها طوياًل.

استغِن باهلل الغني الكبريعن كل من يزعم أنه غني وهو فقري، واقفل باب اجلدل 
والشك من حلظتك هذه، وقم وحترك هذه اللحظة، وانُج بنفسك أواًل وآخًرا بتحصينها 
فوًرا باإليامن، ال تنشغل عنها بشأن الغري، وال يشغلنك الغري عن نفسك، فالكل سيتخىل 
عنك قريًبا، إننا نشهد ذلك يوميًّا، ونحن نودع أحباءنا يف املقابر إىل غري رجعة إىل الدنيا 
مطلًقا، ندفنهم بإخالص، ثم نتوىل عنهم مدبرين بيشء من احلزن الرسيع، ثم ال نلبث 
بعدنا إال من يسري ذكرى  قبلهم، وسينسانا من سيكون  ننساهم كام نسوا من كان  أن 
مع كان  ما  فقط  بعد رحيلنا هو  معنا  والذي سيبقى  ترك وراءه صالًحا،  ملن  دعاء   أو 

اخلالق  أواًل وآخًرا يف احلياة ويف املامت ويف كل حني.

*****

معية الإميان ح�سانة ذاتية

ثم  ومن  النفس،  داخل  من  تكون  )ذاتية(  األوىل:  الطمأنينة،  من  حالتان  هناك   
فهي مالزمة للمرء حافظة له يف أي بيئة اجته إليها، وهي أشبه ما تكون باملناعة الواقية 
اإلنسان  يكتسبها  )مجعية(  طمأنينة  والثانية  للعقل،  املهامجة  اخلارجية  األمراض  من 
من األلفة واألنس مع من حوله من البرش فيام يعيشه ويعقله، فرتاه مرتاًحا مطمئنًا يف 
أستار  ملتزًما وكأنه )عند  الكل حوله مسلاًم  الدينية االجتامعية، حيث يكون  األجواء 
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والقرآن،  والقيام  واملآذن واألذان والصالة والصيام  السجود  الركع  مثاًل( بني  الكعبة 
إنه يعيش إيامًنا مجاعيًّا مرتبًطا بالبيئة املحيطة به أكثر من وجوده يف معتقده الذايت داخل 
الرفقة  وجود  نتيجة  وهو  مطلوب،  اجلمعي  اإليامن  من  النوع  وهذا  الباطني،  عقله 
انتقاله  بمجرد  املرء صعوبات خطرية  يواجه  يكفي وحده، حيث  أنه ال  بيد  الصاحلة، 
إىل األجواء األخرى منفرًدا، خاصة عندما يرى األعداد اهلائلة من البرش منترشين يف 
حياهتم اليومية يف )مدينة بومبي( - مثاًل - أو يف )مطار كينيدي يف نيويورك(، أو حمطة 
)بيكادليل يف لندن(، وهم مجيًعا عىل غري دينه، فيجد نفسه وحيًدا عىل الدين احلق غريًبا 
بني املاليني عىل غري ملته، فتبدأ الوحشة والقلق حيارصانه داخليًّا مع غياب الطمأنينة 
اجلميعة املؤانسة له، ولو كانت حصانته اإليامنية قوية ملا دخل يف دوامة اضطهاد ذايت من 
هذا النوع الناتج من البيئة اجلديدة، إهنا املناعة التي جعلت األنبياء يواجهون أوضاع 

قومهم منفردين غري مكرتثني بكثرة قومهم عىل الباطل. 

 من الطبيعي أن يواجه أبناء املسلمني األبرياء هذه الصدمة بمجرد وصوهلم إىل بالد 
غري املسلمني إذا ل يتزودوا بام حيميهم من ذلك التيه، وعالجها فقط يف تقوية الطمأنينة 
الداخلية وتصحيح التصورات اخلاطئة عن الدين، والتأكيد عىل أن الدين هو  الذاتية 
بالدرجة األوىل عالقة اإلنسان مع ربه قبل أن يكون معاملة بني اخللق أنفسهم، وأنه عىل 
املؤمن أن يستشعر دائاًم أنه مع ربه، وأن ربه معه حيثام حل، فالدين احلق يستقيم متاًما 
يف أي ظرف حتى لو ل يؤمن به أحد قط: »لأيت الللي ول س معل أحإ«)1(، ويبقى املؤمن 
لو أصبح عىل تالمس ومتاس وتعايش  بيئة كان، حتى  أي  متميًزا يف  به مؤمنًا حمموًدا 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ  ڦ   ڤ   ڤ   )ڤ   واجلبابرة:  الكفار  أعتى  مع  دائم 
ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ( ]املائدة: 105[ فال بد - 
ا  أخي املؤمن - أن تستحرض هذه احلقيقة بكل شجاعة مع الذات، فرتفع رأسك معتزًّ
بدينك مؤمنًا به حق اإليامن حتت أي ظرف، ال تستوحش من وجود الكافر يف حميطك، 
فهذا ال يرضك أبًدا، أرأيت كيف أن )آسية بنت مزاحم( من سيدات نساء اجلنة بإيامهنا، 

قال:  النبي   ابن عباس  عن  البخاري ورقم )220( عند مسلم عن  )1( احلديث رقم )5705( عند 
»عرضً عيلا األمم، فرألً الللي ومعل الرمط والللي ومعل الرلل والرلالن والللي ول س معل أحإ«.
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تنام معه يف  التي  له،  املالصقة  بل هي زوجته  لفرعون فحسب،  مرافقة  وليست جمرد 
فراش واحد؛ إنه أعتى جبار وأكفر كافر )فرعون(! وكذا احلال مع نوح ولوط عليهام 

السالم، كيف كانا يرقدان يف بيت واحد، بل يف مرقد واحد مع امرأتني كافرتني: )ڻ  
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ( ]التحريم: 10[. 

سبحان اهلل ما أروع هذا الدين املستقل بذاته، وما أصدقه مع النفوس والوجود، 
ما أعدله وأنصفه وأحسنه! انظر كيف يلقي أمامك ومن حولك أطواق النجاة يف كل 
القلق  عنك  ودع  ربك،  من  وقربك  هذا  بإيامنك  فانعم  هذا،  كل  لك  تبني  فإذا  يشء، 
والوحشة والتشكيك، احزم أمرك من حلظتك هذه، واستعد به ملا هو أوىل من العبث 
واللهو والوسوسة واجلدل العقيم، وأي محاقة يرتكبها اإلنسان عندما يرتدد، ويسّوف 
مؤجاًل قراره اإليامين املحض والوقت يميض واملوت يدامهه كل حلظة! وإذا كان هذا 
ما يمليه عىل اإلنسان العقل السليم واملنطق الصحيح وفق ما سبق إيضاحه، فكيف إذا 
يا ابن آدم، ل توجد ول ختلق يف هذا الوجود إال لعبادة اهلل  علمنا أن األصل هو أنك 

)ڄ   ڄ  ڄ   ما كان لك وال لغريك اخلرية يف ذلك:  ما يشاء وخيتار  الذي خيلق 
ڃ  ڃ  ڃ( ]الذاريات: 56[.

وهنا جيب أن ننتهي، حيث أمرنا ربنا أن ننتهي عنده، فيصبح لزاًما علينا وعليك، 
اإليامن  ننعم هبذا  وأن  منا كذلك -  كان  ملن  والقلق -  الوسوسة  نطوي صفحات  أن 
احلافظ الذي نحمله بفضل اهلل علينا، هبذا اإليامن لن يرضنا أحد، نستغني بالغني عن 
كل فقري بمن فيهم أنا وأنت، ثم نستغني عمن حولنا من البرش، عليك أن تأنس هبذا 
احلق حتى لو كنت وحدك عليه، وأال تكرتث بام قد يمليه عليك اخللق مما خيتصمون 
فيه، تذكر أنك قد خلقت يف بطن أمك وحيًدا، وخرجت إىل الدنيا وحيًدا، وستخرج 
منها وحيًدا، وستواجه مصريك فيام بعد املوت وحيًدا، وسيصبح من كانوا حولك يف 

الدنيا عبًئا عليك يف املحاسبة عن احلقوق بعد املوت من ذرية أو رعية أو والد أو ولد.

 إًذا، فلتكن طمأنينتك ذاتية نابعة من إيامنك املطلق باهلل من داخل وجدانك حتى 
تصاحبك هذه احلصانة يف كل تقلباتك وتنقالتك، وحتميك من املزعجات الفكرية حيثام 
حللت أو ارحتلت، وحتصنك ملالزمتها لك أينام وجدت ال يرضك بعد ذلك من ضل 
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إذا اهتديت، حتى لو ضل الناس مجيًعا، وال تستوحش بحال من حولك من الناس، لن 
تكون يف خطر بحول اهلل ما دامت بواعث الطمأنينة والسعادة تتدفق من داخلك، أكثر 
من كوهنا فتاًتا متناثًرا جتمعه مما حييط بك من بيئة متقلبة إن صلحت صلح إيامنك معها، 
وإن فسدت فسد معها، ومهام كان ارتباطك االجتامعي بمن حولك، تبقى كياًنا مستقالًّ 
بذاته، لك شخصيتك وقرارك يف النهاية، ومن املؤكد أنك لن تقتحم النار ملجرد أنك 
رأيت من يقتحموهنا أمامك، مدعًيا األنس هبم يف كل حال، بل ستحرص عىل معرفة 
أسباب اقتحامهم هلا كي تتجنبها! حتى لو هربت منفرًدا عن اخلطر؛ ألنك تدرك اهلالك 
بذلك  يتشبث  من  رأينا  وقد  بالقدر!  وال  بالكثرة  حتتج  ولن  ذلك،  جراء  من  املتحقق 

)وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ   أحياًنا، ويتذرع به وقت الرخاء، وهيرب منه وقت الشدة: 
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ( ]القيامة: 14- 15[. 

فقدان التوازن الفكري بني الذات والبيئة املحيطة، واهتزاز الثقة بالنفس واقتناعها 
ا: »كيف  وتأثرها بام يدور حوهلا، هو الذي يدفع بعض الناس إىل أن يسائل نفسه رسًّ
الباطل، وأنا وحدي منفرًدا أو مع أقلية مثيل عىل  يكون هؤالء عىل كثرة عددهم عىل 
كانت  ولو  لباطل،  أو  حلق  معياًرا  يوًما  تكن  ل  الكثرة  أن  يتذكر  السائل  ليت  حق؟«، 
األكثرية هي التي دائاًم عىل احلق ملا تطلب األمر وجود رسول وال نبي وال مصلح؛ ألن 
بأكثريته،  الغارق  املجتمع  ملواجهة  اهلل  رساالت  حيملون  بمفردهم  عادة  يأتون  هؤالء 
إن ل يكن كله يف الضالل، فكل مصلح بني مفسدين هو أقلية صالح بني أكثرية فساد، 

ومجيع املصلحني عرب التاريخ كانوا كذلك.

املرء  أنه ال بأس عىل  املمكنة، إال  لنيل أعىل درجات اإليامن  ومع الطموح اجلاد 
إليه  الذين يعينونه عىل احلق، ويستأنس هبم، وهذا ما أشار  املؤمنني  أن يأنس بصحبة 

)ں   ]البقرة: 13[ وقوله:  )ہ  ہ   ھ  ھ(  تعاىل:  قوله  الكريم يف  القرآن 
منها حال  املرتبة األعىل واألسمى  وهذه مرتبة حسنة، ولكن  ]البقرة: 43[  ڻ  ڻ( 
احلديث،  يف  جاء  كام  الناس  فسد  إذا  يصلحون  الذين  لتغرباو«)1(،  »طوبى  الغرباء: 

)1( احلديث رقم )3921( من صحيح اجلامع لأللباين عن عبداهلل بن عمرو أن النبي  قال: »طوبى لتغرباِو 
أفاٌس صاحِلوَن   أفاٍس سوٍو كثٍع َمْن َلعص ام أكثُر مهَّْن ُلطِ ُعُاْم«.
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وكذا احلال عندما ال يستجيب الناس لنبيهم الذي يأتيهم باحلق: »لأيت الللي ول س معل 
أحإ«)1(، وهلذا وصف اهلل إبراهيم  باألمة؛ إليامنه وحده: )ٿ  ٹ    ٹ ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]النحل: 120[.   

هذا هو احلصن احلصني واحلبل املتني وحق اليقني يف الطمأنينة املنشودة، والثقة 
الباطل  كثرة  من  القلق  أو  الوحشة  من  نوع  أي  لوجود  مساحة  تبقي  ال  التي  املطلقة 
حولنا، فاجعل مهتك دائاًم التطلع نحو هذه املراتب العليا من اإليامن الذي سيالزمك 
حافًظا لك أينام ذهبت يف حياتك وحتى بعد مماتك، ولتكن شجاًعا يف مواجهة أي شبهة 
من الوسواس بعد ذلك، استكثر باهلل عن كل خملوق قليل أو كثري، وأنس به من كل 
رعب ووحشة، فاهلل ربنا وربك، وهو أرحم بك من نفسك ووالديك والناس أمجعني، 
وهو أعلم ويعلم ما يف نفسك، وال تعلم ما يف نفسه، وهو الذي ستأنس بمعيته لك يف 
الدنيا والربزخ واآلخرة، وبعد هذا يبقى األمر أمرك، والشأن شأنك، واحلياة حياتك، 

واملامت مماتك، لتختار طريقك إىل عال املستقبل.

جتد  أن  من  احلذر  كل  واحذر  األمان،  سلم  واصعد  هذه،  حلظتك  من  اهنض   
نفسك يف حلظة من مسريك الغافل يف الدنيا يف موقف احلرسة الكربى الذي تقول فيه: 
ابدأ باإليامن  ]الزمر: 56[  )ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب( 
فأصلحه أواًل، ثم انتقل منه إىل العبادات واملعامالت جمتهًدا بقدر االستطاعة، فاألعامر 
الطريقة  هبذه  القصري  العمر  فرصة  لضياع  مكان  وال  وقت  وال  فائقة،  برسعة  تنرصم 
اجلدلية العقيمة املوحشة، قريًبا ستنقطع ِصالتك متاًما بكل ما حولك، وسترتك هؤالء 
ا فوق األرض، وسيرتكونك وراءهم، وسينرصفون  الذين يؤثرون فيك وتتأثر هبم فكريًّ
أشغلوك  الذين  أولئك  إن  ا،  دكًّ الرتاب  عليك  ويدكوا  رمًسا،  يرموسك  أن  بعد  عنك 
يف  موتك  بعد  وضعوك  قد  ومنتهاه  الكون  ومبدأ  اهلل  وجود  حول  باجلدل  حياتك  يف 
الدنيا، لقد كان  فيه يف  الذي كنت جتادل  بأمتار تواجه مصريك  أقدامهم  مستوى دون 
آخر عهدك هبم وبكتبهم وبفلسفتهم وهبرطقتهم وجدهلم عن الوجود، وكنت رشيًكا 
معهم يف احلوار يوم أن كنت حيًّا متيش معهم يف األسواق، وها أنت تغادرهم، وتغادر 

 . )1( احلديث متفق عليه عن اْبن َعبَّاٍس 
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كل احلياة وحيًدا، لقد انعدمت تلك الرشاكة الفكرية مع غريك يف اللحظة التي كانت 
آخر عهدك بالصحة التي كنت تنعم هبا قبل حلظة املوت الهًيا باجلدل عن شكر املنعم، 
حتى قرصت عن شكره وقت الشكر، ففات األمر عليك، فتوجه إىل اهلل دائاًم ما دمت 
حيًّا فهو وحده الباقي معك هنا وهناك، وقد كان معك من قبل، وهو معك من بعد، 

حتى وإن كنت غافاًل! فمتى تصحو، وترعوي أهيا الغافل؟  

*****

نقرتب من اآجالنا كل ثانية 

ا مؤمنون بكل يقني أن مآلنا اىل املوت بال استثناء؟ وأن كل ثانية متيض  هل نحن حقًّ
يف هذا الوجود ال رجعة هلا البتة وكل فائت زمني ال يعوض، وأن أمامنا نقطة امليعاد 
املحددة مسبًقا بكل دقة زمانية ومكانية، تدفعنا إليها كل ثانية متر من أعامرنا املترصمة، 
فإذا كان األمركذلك فأي قلب ال يرجتف وأي جلد ال يقشعر خوًفا من أن يكون عرضة 

هلذه اخلامتة املتبوعة هبذا الوعيد إذا ل يؤمن بيوم املعاد؟: )ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
ۅ     ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ      ۆ   ۇۆ   ڭۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے    ھ  
ۅ  ۉ  ۉ ې( ]املؤمنون: 99- 100[ لقد اعتدنا عىل أن املريض قد يشفى بعد مرضه، 
أن  تأكدنا من جهة أخرى  لكننا  بعد خوفه،  يأمن  بعد كرسه، واخلائف  والكسري جيرب 
امليت ال يرجع بعد موته إىل الدنيا، يعني أن االبتالء واالمتحان يف هذا الوجود املؤقت 
هو يف أقىص درجات اخلطورة، حيث ال جمال الستدراك فائته، فهو ابتالء حاسم وملرة 
ال  أمر  تفويت  يف  اإلنسان  غفلة  من  أخطر  جمازفة  وأي  واحد،  اجتاه  ويف  فقط  واحدة 

يمكن استدراكه وعليه تبنى مجيع تلك التبعات الدنيوية واألخروية؟

لقد اقرتب األجل وأنت ال تزال يف فسحة من أمرك ملجرد أنك حي تتحرك وتقرأ 
إال  منها  يبَق  ل  ولو  عمرك  من  ثمينة  فسحة  أهنا  فاعلم  اللحظة،  هذه  يف  الكتاب  هذا 
إيامن صادق وتوبة نصوح يف حلظات،  دقائق معدودة تستدرك خالهلا كل ما فات يف 
بيشء  العظيم  األمر  هذا  مع  تتعامل  الدنيا  هذه  يف  أحياًنا  وأنت  قبلها،  يشء  كل  جتب 
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نظر  وجهات  يف  جانبي  خالف  أمام  وكأنك  املريب،  والتسويف  الغريب،  الربود  من 
التوقف  يستوجب  ال  حياتك  يف  أيًضا  هاميش  وألمر  الناس  من  مغمورة  أطراف  بني 
واالهتامم كل االهتامم، عجبي أنك ال حتسم أمرك وأنت ال متلك خمرًجا وال ملجأ وال 
ا من تلك األهوال املقبلة، أنت يف مجيع أحوالك حمارص بني أسوار ملك اهلل، وحتت  مفرًّ
للوراء،  منها  واحدة  لثانية  رجعة  دون  عليك  متيض  الزمن  وعقارب  الكاملة،  هيمنته 
أن ختتار طريق  إال  عنيًفا خميًفا،  مقلًقا  وأنت ال خيار لك يف مستقبل سيكون موحًشا 

النجاة باإليامن وطلب األمان ممن يملك قدر كل يشء ونواميسه كلها. 

ولكي تنجو من األخطار املستقبلية املهلكة التي تعلمها، والتي ال تعلمها، ال بد 
العابرة، ال ترتك هذا  ا حمل الوسوسة والشكوك  الراسخ فطريًّ اليقني  أن حيل يف قلبك 
األمر معلًقا وال مؤجاًل، فهو أهم من كل مهم، وأوىل من كل أولوية، فاصرب نفسك 
عىل اإليامن، واجعل تذكريها فيه قبل حرصك عىل الطعام والرشاب والنوم والكساء، 
كل ذلك دفعة إيامنية تضاف إىل األساس الفطري الذي سبق احلديث عنه وال عربة بام 
قلياًل  تأملها  ولو  اخلطر،  إىل درجة  قد وصلت  الوسوسة عنده  أن  للبعض  يرتاءى  قد 
لوجدها قد بنيت عىل أساس هزيل ضعيف من األفكار والتصورات اخلاطئة، ويتخيل 
بعض احلريصني أن األمر قد وصل إىل مرحلة االنسداد الفكري املستعيص عىل النقاش 
من  يستوحش  وجتعله  صدره،  يف  حترشج  يقني  )غصة(  بوجود  يتوهم  فبدأ  املنطقي، 
حقيقة هذا الوحي الذي جاء أصاًل لشفاء الصدور مما فيها من نحو ذلك، وهدى ورمحة 

للعاملني أمجعني.

*****

درء التعار�ض بني الختيار والأقدار

ال  انتقائيون  فهم  مبينًا،  ضالاًل  ضلوا  قد  بالقدر،  الضاللة  عىل  حيتجون  من  إن 
حيتجون بالقدر يف حتقيق شهواهتم ورغباهتم، تراهم يسعون إليها، ويبذلون كل سبب 
لتحقيقيها، إنك - أهيا القارئ الكريم - لتدرك كأي إنسان سوي أنك حر ختتار وتقرر 
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ورش  عنه  تبحث  خري  بني  متسلاًل  احلياة  هذه  يف  طريقك  تتلمس  وترفض،  وتقبل 
ا ترى أنه مكتوب عليك،  تتحاشاه، ل ترتك خرًيا ترى أنه غري مقدر لك، ول تقتحم رشًّ
بل أنت حر ليس عليك يد جمرِبة وال قوة مكِرهة لك، لقد أودع اخلالق فيك ملكة اختيار 
ا فأنت تتلمسها طوال حياتك، ترى اخلطر، فتقرر االنرصاف عنه،  طريق السالمة فطريًّ
وترى األمن فتلوذ به، ل توجه يوًما مسدًسا إىل رأسك، فتطلق رصاصة وأنت مطمئن 
أنه إذ ل يكن ثمة قدر بأهنا تقتلك فلن تقتلك! بل أراك وبكل حيطة وحذر حترص كل 
احلرص عىل االبتعاد عن السالح كام حيرص صانعو السالح أنفسهم أال يسلموه إال ملن 
يثقون به، ومع ذلك صنعوا له مفتاح أمان يمنع نسيان قفله تفادًيا خلطره حتى مع من 
إذا ما  أنه لن يفرتسك  يثقون بكفاءته، وال تدخل عىل األسد يف قفصه وأنت مطمئن 
قدر اهلل ذلك! أراك هترب وحتتاط وختتار السالمة كلها، يف كل حلظة خطر أراك تستدين 
احتياطاتك الفطرية تتبًعا للسالمة وال عالقة لذلك باجلرب واملنطق والفلسفة، ويف تلك 
اللحظات تتالشى كل عبارات الرتف اجلديل التي تبتذهلا يف أثناء اسرتخائك، تذكر أيًضا 
اضطراب رجليك خوًفا وأنت تقود سيارتك عندما تكون أمام خطر مفاجئ من خلل 
فيها أو من سيارة أخرى أو من حيوان عابر للطريق! هل سيكون لالحتجاج بالقدر أي 
فرصة زمانية أو منطقية يف حلظات حاسمة تلملم فيها أطرافك ملتصًقا بسيارتك لعلك 

تتجنب أكرب قدر ممكن من اخلطر ناسًيا كل ما يتعلق بالقدر قدًرا أو جرًبا!

بالقدر  االحتجاج  معها  يرد  ال  حقيقة  ذاتية  اختيارات  كلها  االحتياطات  هذه   
الفيلسوف  أمة من األمم إال ويقر عقالؤها بذلك، فقد أوضح  مطلًقا، وال تكاد جتد 
املرتبطة  املادية  والرضورة  االختيار  يف  احلرية  بني  تعارض  ال  أنه  )كانت(  األملاين 
باألفعال)1(، وذهب )أوغسطني( إىل أبعد من ذلك، فقال: »إن نظام احلياة البرشية هلل 
يفسد إذا فقدت احلرية«)2(، ونحن بال شك نملك حرية نختار فيها رغباتنا، ونتضايق 
من العوائق التي نحرص عىل تفادهيا لتحقيق رغباتنا، وهي احلرية كام عرفها )رسل()3(، 
إننا نجد يف موروثنا الديني ما يغنينا عن أقول البرش؛ ألننا مع اختيارنا نعتقد جازمني 

)1(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص76.

)2(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص85.

)3(  الفلسفة ببساطة، ولسون، )مرجع سابق(، ص84.
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أن هداية اهلل لنا فضل منه ونعمة علينا، فلواله سبحانه ما كنا أصاًل يف الوجود، وملا كنا 
كذلك يف نعمة اهلداية.

اآلية:  هذه  الناس  بعض  يفهم  كام  إجباًرا  فليس  ضل  ملن  الضاللة  وقوع  وأما   
)ٻ  پ  پ  پ  پ(  آية:  أو  ]النحل: 93[   ) )وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ 

ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   )ک   آية:  أو   ،]16 ]احلج: 

ڱ( ]القصص: 56[ وإنام إخبار بموجب علمه املسبق باختيار اإلنسان لطريق 
الضالل، بعد أن بني اهلل له طريق اهلداية، وجعل يف مقدوره الكامل أن يسلك طريق 
النجاة املبني له، وهذا العلم املسبق من اهلل  هو ما أشارت إليه اآلية اآلخرية بأن اهلل: 
القرآن؛  الفهم الصحيح آليات اهلداية يف  ]القصص: 56[ وهذا هو  )ڱ  ڱ( 
اجلربية يف  ملدعي  التي تدحض كل حجة  املحكمة  اآلية  بني ذلك يف هذه  قد  اهلل  ألن 

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ     گ   ک   )ک   تعاىل:  قال  الضالل،  أو  اهلداية 
ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]التوبة: 115[ وقال تعاىل خمرًبا أن اإلنسان 
هو الذي خيتار بنفسه إما الضاللة: )ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې   ې     ىى  ( ]مريم: 
75[ أو اهلدى: )ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]حممد: 17[ وهذا ما جعل سيد 

تعاىل:  الضالني، قال  إليه ضالل  ينسب  اهلداية هلل، وال  ينسب  إبراهيم   املوحدين 
)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      

ک( ]األنعام: 77[.  

إن النفوس الصادقة مع ذاهتا املنسجمة مع فكرها، املتوازنة نفسيًّا، تدرك جيًدا أن 
االحتجاج بالقدر يف جتشم األخطار غري واقعي وال وجود له يف عال اإلنسان الطبيعي، 
وأن هناك فرًقا بني خطأ االحتجاج عىل اخلطيئة بالقدر، واإليامن الواجب بالقدر خريه 
النجاة  طريق  تتلمس  لوجدهتا  االفرتاضات  بعض  نفسك  عىل  أجريت  فلو  ورشه، 
ومواضع السالمة خمتارة بكل حرية، بالدرجة نفسها التي هترب من خالهلا عن مواقع 
الرضر واهلالك، أنت ختتار فعاًل وبكامل احلرية، فال حتتج بالقدر وال تنكره أيًضا، يف 
الوجود مواقف جيب اختاذها يف حلظات دون تسويف أو تردد، عندما هيجم عليك أسد 
ومقدمات  الفلسفة  عبارات  واستدناء  بالقدر  واالحتجاج  للفلسفة  وقت  فال  كارس، 
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ا ويف حلظات حمرتًزا من اخلطر، وإال دفعت ثمن ذلك  املنطق! بل عليك أن تترصف فطريًّ
التسويف والرتدد، ولن حتتج حينها بام كتب وقدر لك، وتزعم أنه ال داعي للهروب 
ا، وبإمجاع  الذي ال جدوى منه أمام املكتوب! لكن األمر يف اقتناع اجلميع خمتلف جدًّ
العقالء أن اخلطر مرهوب، واألمن مرغوب، والكل حتت مشيئة وإرادة عالم الغيوب.

مراحلها  معي  تعيش  أن  أرجو  التي  الفرضية  هذه  لنأخذ  املسألة  هذه  ولتبسيط   
بانسجام واسرتخاء تام: ختيل أنك منقطع يف صحراء ال حتس فيها من أحد وال تسمع 
هلم ركًزا، وأدركك املوت جوًعا وعطًشا، وأصبحت عىل يقني من موت حمقق إال أن 
يتم إنقاذك فوًرا، فجاءتك حافلتان متشاهبتان وال فوارق بينهام: إحدامها من املؤكد أهنا 
ستنقلك إىل أفضل منتجع يمكن أن تتخيله عىل وجه األرض، واألخرى من املؤكد أهنا 
ستنقلك إىل أسوأ سجن يمكن أن تتخيله عىل وجه األرض، فيه كل ما خيطر يف بالك 
الركوب  أو  بالبقاء  املؤكد  املوت  أمام خيار  التعذيب واألذى، وأصبحت  من وسائل 
يف إحدى احلافلتني، وهل يشك عاقل يف رغبتك يف اختيار احلافلة املوصلة للمنتجع، 
بوجهة كل حافلة، ول  أحد  للسجن، ولكن ل خيربك  املوصلة  وستهرب من األخرى 
للمنتجع،  اآلمنة  أهيام  عليك  األمر  فالتبس  ختتار،  كي  لك  األمر  وترك  لك،  حيددمها 
تساويا  قد  االحتاملني  ألن  بينهام؛  متيز  أن  تستطيع  ال  لكنك  للسجن،  اخلطرية  وأهيام 
متاًما، وال متلك أي قرينة ترجيح، ستتوقف حائًرا لعلك تكتشف أهيام اآلمنة، قطًعا لن 
تركب يف األقرب منهام حمتًجا بأن األمر مقدر وال خيار لك فيه، وستبقى يف حرية اختيار 
عصيبة، يكاد ينفطر عقلك من شدة التفكري واحلرص عىل الوصول إىل نتيجة مرجحة 
نحو احلافلة اآلمنة؛ ألنه ال خيار لك غري ذلك، وبينام أنت عىل هذا احلال، جاءك خرب 
مفاده أن احلافلة األوىل قد ترجح أهنا هي املتجهة إىل املنتجع بنسبة 51% فقط ونسبة 
ذهاهبا للسجن ال يتجاوز 49% بينام بقيت نسبة احلافلة األخرى عىل اخلمسني يف املئة 
واختيار  بالقدر  االحتجاج  إما  اآلن:  االختيار  وعليك  ترجيح،  دون  االحتاملني  بني 
السالمة  فرصة  أن  من  الرغم  عىل  األوىل  احلافلة  اختيار  أو  عشوائيًّا،  منهام  حافلة  أي 
وجهتها  حتديد  يف  ترجيح  ال  التي  الثانية  احلافلة  اختيار  أو  املئة،  يف  واحًدا  تتجاوز  ال 
مطلًقا، قل بربك: أهيام ستختار؟ قطًعا خيارك واضح ووحيد، ولن تتعداه إىل غريه حتت 
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أي مربر أهنا احلافلة األوىل فقط؛ لوجود هامش أمل يسري. ولكنك قطًعا ستكون أكثر 
طمأنينة وإرصاًرا الختيارها لو ارتفعت نسبة ترجيح توجهها نحو املنتجع إىل %60، 
الطريق  أخطار  تفكر يف  لن  والطريق، وحينها  باحلافلة  حتى مع عدم ضامن سالمتك 
الثانية،  احلافلة  مع  أكثر  اخلطر  جهة  لديك  ترجح  احلافلة؛ ألنه  هذه  يف  وأنت  اجلانبية 
أمل  لوجود  األوىل  احلافلة  يف   %40 بنسبة  اخلطر  مغامرة  وستتحمل  عنها،  فابتعدت 
الطريق من عقبات مهام كانت، فهي  أيًضا كل ما قد يصادفك يف  السالمة، ستتحمل 
العرض أن خرب توجه احلافلة األوىل  أقل رضًرا مما هربت عنه أصاًل، وأخرًيا لو كان 
وأمن  وبضامن  ستوصلك  وأهنا   %100 بنسبة  ومضمون  صحيح  اآلمن  املنتجع  نحو 
وسالمة مطلقة إىل ما هو أفضل من كل منتجع تتخيله، وما ال خيطر ببالك من اليقني 
واألمان والسالمة الدائمة ليس يف منتجع ترفيهي زائل يف الدنيا بل يف جنة باقية دائمة يف 
اآلخرة: )ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ ( ]هود: 107[ يقابلها 
عىل اجلانب اآلخر احلافلة الثانية التي أصبحت هي األخرى مؤكدة بنسبة 100% أهنا 
سحيق،  مكان  إىل  بل  فحسب،  املؤقت  الدنيوي  واألذى  السجن  إىل  ليس  ستوصل 

)ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   نار جهنم:  مقيم يف  إىل عذاب  بل  ال 
ۆئ  ۆئۈئ( ]هود: 107[ أفيبقى عند من لديه ذرة من عقل أي غموض أو لبس يف حرية 
ذريعة  عاقل  ذهن  يف  يقدح  أو  املستقيم؟  الرصاط  هو  الذي  السالمة  لطريق  االختيار 
لالحتجاج بالقدر ملا هو يف متناولنا مجيًعا من حرية االختيار؟ سيبقى التحدي األكرب 
ملن ال يريد اختيار طريق السالمة هذا، مرتدًدا أو مشكًكا أو مكذًبا، إىل أين سيهرب وإىل 

من سيلجأ مما سيواجهه من أهوال قادمة أوهلا املوت الذي يفر منه يف حياته؟ 

فإذا كان األمر كذلك - وهو كذلك بال شك وال ريب - أليس من اجلنون يف حق 
نفسك إفناء هذا العمر القصري متنقاًل بني الشكوك من جهة واالحتجاج بالقدر واجلرب 
من جهة أخرى، حتى تفوت عىل نفسك فرصة قرار السالمة الذي هداك إليه خالقك 
السامء  ورب   ]10 ]البلد:   ) ڻ  )ڻ   الطريقني؟:  بني  التمييز  قدرة  ومنحك 
واألرض إن العاقل ليحار فعاًل كيف هييمن اللبس والشك عىل اإلنسان السوي، فيتيه 
يف فكره وتفكريه، وحييا حياة شقية كلها هم ونكد وضنك قبل املوت، وهو ال جيد له 
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بدياًل عن اإليامن باهلل مالًذا وأماًنا من أهوال سيواجهها ال حمالة، لقد جاءنا اخلرب من اهلل 
املالك لكل يشء والقادر عىل كل يشء ومن أصدق من اهلل قياًل؟ ومن ال يعجبه خرب اهلل 
عن ملكه، فليخربنا عن مهربه ومفّره من )مملكة( الرمحن التي أنا وأنت جزء منها عبيد 

له شئنا أم أبينا، )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ( ]مريم: 93[.

ليس  أنه  فندرك  األمثلة،  الطويل ورضب  للجدل  احلاسمة  بالنهاية  هنا نصطدم 
لك يا ابن آدم، خيار سوى اختيار اإليامن، فالزمه واصرب نفسك عليه، واعلم أن األمر 
أمامك آٍت، واملصري معلوم، إما طاعة فنجاة، وهذا من فضل اهلل علينا وعليك أن هيأ 
لك اختيار طريق النجاة، أو معصية فهالك، وهذا باختيارك أنت ومن نفسك خالف ما 
أمرك به اهلل، إن طاعة اهلل هي خيارك الوحيد وال خيار لك سواه، فكن عبًدا له بعبودية ال 
نظري هلا يف الوجود، فهي وحدها طريق السالمة الوحيد لك ولوالدك وولدك وذريتك 
من بعدك، وقد جاء التنبيه والبيان واضًحا واحلكم يف كال احلالني مقدًما معلوًما بخرب 

قاله أصدق القائلني: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ( ]الفتح: 17[ فهل من مدكر؟

*****

ال�ست�سلم والت�سليم 

عليه  بالضغط  أو  بالضعف  تم  بام  حمصوًرا  عادة  يكون  للمخلوق  االستسالم 
إكراًها، أما االستسالم للخالق فهو شامل لكل يشء يف الرس والعلن طواعية وبطيب 
نفس، وكل استسالم ملخلوق ُيعّد ضعًفا، أما االستسالم هلل فهو قوة وشجاعة وحسم، 
فبادر إىل ذلك قبل أن يطرق املوت بابك، وعليك أن تلوذ باهلل وحده لكي حتيا حياة 
سعيدة عىل أن تبقي حالة الطوارئ يف املجاهدة والدفاع عن اإليامن معلنة تردد دائاًم: 
)ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ( ]آل عمران: 8[ مهام 
العزيز،  للقوي  والتسليم  االستسالم  هذا  إىل  املطاف  هناية  يف  مآلك  فإن  معك  حدث 
وهييئه  البرشي،  الوجود  مراتب  أعىل  إىل  باإلنسان  يسمو  متوازن  فطري  موقف  إنه 
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لنيل اجلزاء األوىف يف اآلخرة، وهذا االستسالم هلل وحده هو القوة بعينها، وهو القرار 
الوجود  الذي أدرك حقيقة ما حوله من  السليم  العقل  الذي يتخذه صاحب  الشجاع 
يف الدنيا القصرية، فتكيف معها بالطريقة الصحيحة التي تضمن له السالمة دائاًم وفق 
الفطرة السليمة، واتعظ بام حدث ملن سبقوه ممن أضاعوا أعامرهم دون جدوى، فنجا 
بنفسه من مهالكهم، ووجد أن الرسل واملالئكة وهم أعىل مقاًما من غريهم، ل يستنكفوا 

أن يكونوا عباًدا هلل، يعظمونه منكرسين بني يديه، رغًبا ورهًبا: )ک  ک   ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
]النساء: 172[ وعلم أن العالقة مع اخلالق هي عالقة العبد بسيده  ں   ڻ  ڻ( 
فقط، وليست كأي عالقة متقاربة أو متساوية أو متكافئة مع خملوق آخر، أدرك أنه ال يؤمن 
حتى: »لوون الل ورسولل أحب إل ل ما سوامها«)1(، أطاع ملا سمع هذه اليمني املزلزلة من 

اهلل تعاىل عىل التسليم مقساًم بذاته  قائاًل: )ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ( ]النساء: 65[ 
ثم وجد يف هذا املوقف الفطري راحة البال وسكون النفس وحالوة اإليامن التي كنا 
نتلمسها طوال هذه الرحلة الفكرية، فذاقها، وحتققت له الطمأنينة يف دنياه، وتاقت نفسه 
ا وطمأنينة  يف انتظار النجاة والفوز والسالمة يف أخراه، وبعد هذه املكاسب املتدفقة عزًّ
وسعادة هبذا التوازن الوجودي، كيف يكون التسليم واالستسالم هلل ضعًفا؟ إين ألجد 
الراحة كل الراحة يف أن أسلم وجهي وحيايت وممايت وكل شأين ملن خلقني، وأوجدين، 

ورزقني وبيده حيايت ومويت وبعثي ونجايت يوم القيامة. 

بنا  يمر  قد  بام  نكرتث  وال  اإليامن،  هبذا  نسعد  اليقني  حديقة  إىل  هنا  معي  تعاَل   
من )وساوس عابرة( أو حرية يف أمر ننتظر معه اليقني، فهذا أمر طبيعي ألنك مؤمن 
متلك  أنك  تأكد  له،  االستعداد  يف  تتهاون  أن  من  أكرب  القادم  واألمر  أصاًل  بالغيب 
األساس الفطري الذي تبني عليه كل ما تريده من إيامن منقذ لك من أهوال املستقبل، 

)1( احلديث رواه البخاري يف كتاب اإليامن َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعْن النَّبِيِّ  َقاَل: »َلاَلٌث َمْن ُكنهَّ فِ ِل 
ا َوَأْن ُيِبهَّ امْلَْرَو َو ُيِلُُّل إِوهَّ للِهَِّ َوَأْن َلْوَرَه َأْن  هَّا ِسَوامُهَ لَمِن: َأْن َلُووَن اللهَُّ َوَرُسوُلُل َأَحبهَّ إَِلْ ِل ِم َوَلَإ َحاَلَوَة اْقِ

َلُعوَد ِ  اْلُوْفِر َكَم َلْوَرُه َأْن ُلْهَذَا ِ  اللهَّاِر«.
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فاألمر من الوضوح والتيسري أن ال أحد حيول بينك وبني أن تسعى جاهًدا لتطمئن عىل 
إيامنك الذي ختاف عليه من التآكل، سواء كنت مستفرًسا أو متسائاًل، حماوًرا أو جماداًل 
منها  التي  قلبك،  املتجذره يف  الطمأنينة  تنعم هبذه  أن  بالتي هي أحسن، ولكن عليك 
 ، العظيم  النبي  املؤمنني مجيًعا،  إمام  أن  بعدها، ثم ضع نصب عينيك  ما  إىل  تنطلق 
وهو الذي يتلقى الوحي مبارشة من اهلل كان يف حاجة إىل تذكري وتثبيت دائم، ثم خياطبه 

اهلل بعد ذلك بقوله: )ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ( ]النمل: 79[ وبقوله: )ھ  
ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]يونس: 94[ وألن األمر كله طبيعي ومألوف، كانت 
التساؤالت  النبي  ومحده هلل والثناء عليه ملا ذكر له الصحابة  ورود تلك  فرحة 
التي قد تطرأ عىل كل إنسان فتقلقه؛ ألنه من حبه الصادق هلل خيشى أن يكون وحيًدا يف 
مواجهتها، واألمر ليس كذلك مطلًقا، كان رد فعل النبي  عندما صارحه أصحابه بام 
تظن أنك وحدك تواجهه، ما زاد عىل أن قال هلم: »أولإمتوه؟ل ذلك رصلح اولمن« 
)1(، ويف حديث آخر قال هلم: »احللإ لل الذي رد ك إه إىل الوسوسة«)2(، ال أدري ماذا 

النبوي  املوقف  هذا  من  وأطيب  وأوجز  أكثر  األمر  هذا  يف  له  نقول  أن  املؤمن  يتوقع 
النبيل لطمأنة املؤمن بإيامنه الذي حيمله عىل الرغم من تلك األعاصري الفكرية املحدقة 
به من كل حدب وصوب؟، فكان هذا إيامنه وإيامهنم احلق الذي شهد هلم به اهلل بقوله: 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ڭ(  ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

]البقرة: 285[.  

)1( احلديث رواه مسلم عن أيب هريرة  قال: »لاو أفاس من أصحام رسول الل إىل الللي فهالوا: لا رسول 
الل إفا فجإ الشو   أففسلا ل تعاظم علإ أحإفا أن فتوتم بل لال: ولإ ولإمتوه. لالوا: فعم، لال: ذلك 

رصلح اقلمن«.
)2( احلديث رقم )5112 ( يف سنن أيب داود ورواه أمحد بن حنبل يف مسنده وصححه األلباين وكالمها عن 
عبداهلل بن عباس  أنه جاء رجٌل إىل النبيِّ  فقال: يا رسوَل اهللِ إنَّ أحَدنا جيُد يف نفِسه يعرُض باليشء 
ألن يكوُن محمٌة أحبَّ إليه من أن يتكلَّم به فقال: »الُل أكرُب الُل أكرُب الُل أكرُب احللُإ للِ الذي ردهَّ ك َإه إىل 

الوسوسِة«.
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من  ما جيهله  االستطالع حول كل  التنصل من غريزة حب  اإلنسان  يستطيع  ال 
الناس يفكرون، ويتساءلون  الوجود واسترشاف للمستقبل والتعطش للغيب، ومجيع 
كام تفكر، وتتساءل بدرجات متفاوتة كتفاوت عقوهلم، واجلميع ماٍض يف الطريق نفسه 
الذي أنت تسلكه اليوم، والكل فقري إىل اهلل يف كل يشء، قد تنظر إىل بعض ممن حولك 
وخاصة العلامء واألعيان واألكابر، فتعتقد أهنم أرقى وأسمى منك إيامًنا، وأهنم وحدهم 
من أهل اليقني املطلق وأنت املحروم منه، وال تدري لربام كانوا مجيًعا أشد قلًقا من نحو 
ما قد يعرتضك أحياًنا، وأحوج منك إىل ما نتذاكره اآلن معك، لكنهم صمتوا عن البوح 
الداخيل كام تصمت أنت، وكلكم يفعل ذلك إقراًرا ضمنيًّا منكم  العراك  بأرسار هذا 
بوجود جذوة اإليامن الصادق، وتأدًبا مع اهلل واقتداء بالصحابة الذين قالوا: )نتعاظم أن 
نتكلم به(، ولوال وجود اخلالق ملا وجدت رعشة اخلوف املكبوتة عند املخلوق بمجرد 
الفطري  اإليامن  يملكون أساس  اهلل  بفضل  اجلميع  ؛ ألن  اخلالق  أمر  االقرتاب من 

الذي يبقى صامم أمن حيفظ األمر من االنفالت.

فال  اليقني،  علم  هو  وهذا  اإليامن،  وتثبيت  الطمأنينة  من  مزيد  إىل  نحتاج  كلنا 
تكرتث بام قد يقال لك تصنًعا من بعض املتظاهرين بالطهرية والنقاء، وال يعلم ما يف 
القلوب إال عالم الغيوب، وتأكد أن اهلل الذي أوجد هذا الكون بأبعاده املمتدة، له من 
الصفات التي تفوق كل خيال، ويف كامل فوق كل كامل، لغني عن أن خيلق خملوًقا ضعيًفا 
مثيل ومثلك، ثم يرتكه يف حرية من أمره عىل مستقبله، فيغرق يف الشكوك واألوهام، 
فمن رمحته سبحانه أنه يرعى عبده، وحييطه بلطفه حتى بعد إرسال الرسل إليه، لتعلم 
أن كل حياتك يف سعة ما ل تقرتب من الظلم األكرب الذي جيب أن تتجنبه ومقدماته: 

)ڻ   ]لقامن: 13[ فقد خصه اهلل دون غريه بعقاب أليم:  )ڦ ڄ  ڄ ڄ( 
ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے( ]النساء: 48[.

 إنه حمض اإليامن الذي ال يرد معه يأس وال قنوط وال إحباط، وكل ما حتتاج إليه 
تعاىل، وجماهدة  الروحية والفكرية هو صدق عبوديتك هلل  املنغصات  للشفاء من هذه 
وتتحرى  والوساوس،  الشكوك  فتنتي  من  النجاة  طريق  تتلمس  صادًقا  مؤمنًا  نفسك 
هذه  مقابل  فيه  األجر  لك  مرصود  ذاته  بحد  جهاد  وهذا  والسالمة،  الطمأنينة  منافذ 
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املجاهدة، وأبرش بعد حتقيق هذه العبودية بأن الذي خلقك، وخلق عقلك الذي تفكر به 
هكذا، يراك ويسمعك، وهو معك يف كل سجاالتك الداخلية، وال خيفى عليه من أمرك 
ورسك يشء، وأنه سيهديك بصدقك هذا وجهادك إىل سواء السبيل الذي تبحث عنه، 
]العنكبوت: 69[  )ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(  تعاىل:  قال 

وسيكون معك دائاًم وأبًدا، وكيف خياف من كان اهلل معه، ويقول له: )ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ   ہ( ]حممد: 35[. 

*****

الفرار اإلى اهلل!

إنه الفرار من اهلل إىل اهلل! ومن الطبيعي أن نسعى جاهدين لتلمس سبيل األمان 
يف حياتنا كلها، نحن هنا ال نستخدم منهجية )الصدمة والرتويع( مع النفس يف تكييف 
حالك يف الوجود ومآالتك بعده لتسلك طريق اخلالص، بقدر ما نذكرك بأن الوحشة 
الذي يملك كل  الكفر واإلحلاد واإلعراض عن ذكر اخلالق  إنام هي مع  الوحشة  كل 
ا أن يكون املالذ اآلمن واألمن  يشء يف هذا الوجود، وبيده كل يشء، ومن املنطقي جدًّ
كل األمن إنام هو مع اإليامن به سبحانه واللجوء إليه، والتوكل عليه وحسن الظن به؛ 
الرحيم،  الرب  فهو  والطاعة،  السمع  كل  هبا  ويستحق  هلا،  نظري  ال  كاملية  بصفات  ألنه 
الذي أنزل علينا هذا الدين منه رمحة للعاملني، ورمحته قد سبقت غضبه، وهو الرمحن 
وموعظة  تذكرًيا  الدين  وتفاصيل  الوحي  نصوص  يف  لنا  وقدم  الرامحني،  يرحم  الذي 
املؤمن،  يطمئن  منه  فضل  ذلك  وكل  للمؤمنني،  ورمحة  وهدى  الصدور  يف  ملا  وشفاء 
ڱ(  ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     )ک   ويؤنسه:  ويفرحه، 
]يونس: 58[ فلنفرح بأننا عبيد له، ولنشكر نعاًم منه ال تعد وال حتىص، واهلل إننا ل نشكر 

اهلل عىل نعمه حق الشكر، ول نقدره حق القدر، وال أمان لنا كأمان يأتينا ممن يملك كل 
. يشء، وال مالذ تتوافر يف السالمة مثل مالذ عند اهلل 
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 تأمل موقفك عندما تتعرض خلطر حمدق، ثم يناديك من حيتمل أنه يملك محايتك 
من ذلك اخلطر، فرًدا كان أم مجاعة أم دولة، فيؤويك وتنجو من اخلطر، هل ستنسى له 
هذا اجلميل ما حييت؟ بل ورب السامء واألرض ستتدفق من داخلك كلامت الشكر 
وهو  املؤقت  النسبي  بأمانه  لذت  أنك  ملجرد  له،  إخالص  بكل  واالمتنان  والعرفان 
خملوق مثلك ال يملك ضامن األمان لك وال لنفسه، فكيف إذا ناداك من يملك كل يشء 
عىل اإلطالق، وبيده أقدار ومقادير اخلوف والرجاء كلها، وحتت أمره وهنيه قواًل واحًدا 
وحده ال رشيك معه وال ند، وإذا حكم فحكمه احلق املطلق وال معقب حلكمه، وإذا 
قدر فال راّد لقدره، فأمانه فوق كل أمان، وضامنه فوق كل ضامن، وهو احلق، وقوله 
احلق، إنه واهلل هو املالذ الذي ال مالذ بعده، واألمان الذي ال أمان بعده يف الوجود كله؟ 

اآلمن  املالذ  أن  إىل  اخللق  إلرشاد  العظيم  اخلالق  من  الواضح  النداء  جاء  لقد   
الوحيد هو الذي جاء من رب العاملني الواحد األحد، يأمر اإلنسان التائه بالفرار من 
مجيع الوحشات املوحشات يف هذه احلياة وبعد املامت، بل ومن كل وحشة ال نعرفها 
من قبل ومن بعد، إىل حيث تكون الطمأنينة الدائمة، والسالمة األبدية، ليت شعري 
كم قرأنا هذه اآليات من سورة الذاريات دون أن نقف عندها منصتني خاشعني فرحني 
بوجود خمرج آمن لنا من هذا الوجود املخيف، عندما نستجيب لنداء اهلل لنا بالفرار منه 

إليه: )ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج  مج  
جح  مح  جخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ( ]الذاريات: 50- 56[.

 هبذا اإليامن اخلالص والتوحيد النقي والتوجه احلاسم هلل، يتحقق لنا املالذ اآلمن 
الذي نفر إليه من كل رعب وخوف، وهبذا املالذ تنقلب كل وحشة يف دنيانا إىل غاية 
املقامة  دار  إىل  العناء  دار  من  واخلروج  للنجاة  الصحيح  الطريق  ومعرفة  الطمأنينة  يف 
والقرار، يكفينا وصفها بأهنا دار السالم وحتية أهلها فيها سالم، تلك هي هناية مطاف 

ڤ    ٹ   )ٹ   شهيد:  وهو  السمع  ألقى  أو  قلب،  له  كان  ملن  السعيد  الوجود 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
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ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ  
ڎ( ]يونس: 9- 10[.  

إن حتقيق هذا اهلدف الوجودي النبيل ال يكلف اإلنسان شيًئا، فباإليامن الصادق 
والعمل الصالح والصالة والزكاة حتصل عىل ضامنات إهلية ثالث: أن لك األجر األوىف 
منه ومن أكرم من اهلل تعاىل بالوفاء، وأنك تأمن من كل خوف يف الدنيا واآلخرة وهذا 
أبًدا، هذه بشارة  التي ال حتزن معها  بالسعادة  الذي نبحث عنه، وأنك تنعم  هو املالذ 

لك من اهلل سبحانه، استمع إىل وعده الصادق: )ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ( 
النوع من  فقدان هذا  الرعب يف  والرعب كل  احلقيقية  الوحشة  تبقى  بينام  ]البقرة: 277[ 

اإليامن واجلهل بمعرفة الطريق إىل هذا املالذ اآلمن، عافانا اهلل وإياكم من الضالل الذي 
خيتم حياة الشقاء والتيه يف تردٍّ إىل دركات الشقاء األخروي أيًضا، فتكون العاقبة كام 

أخربنا القرآن: )گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( ]الكهف: 103- 106[. 

*****





الداء الع�سال )اخلرافة(!
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جيد القصاصون يف اخلرافة كثرًيا مما يعجزون عن الوصول إليه بعقوهلم، وقابلية 
ذلك  وسبب  آخر،  يشء  بأي  تقارن  وال  ا،  جدًّ قوية  اخلرافة  لترشب  الدينية  األجواء 
الغيب، واهلل  بالشأن اإلهلي األعىل والوحي وكل ذلك من علم  الدين  ارتباط مصدر 
وحده هو عال الغيب، فال يظهر عىل غيبه أحًدا، ومروجو اخلرافات ال يستطيعون بذل 
البحث والتحري، وال يقبلون الفشل كام قبلوه، فتكون  جهد الفالسفة واملنطقيني يف 
اخلرافة هي املخرج األسهل واجلواب األيرس، ولو تأملت مجلة ما كتب يف علم املنطق 
والفلسفة منذ عرص اليونان إىل يومنا هذا لوجدت أن الكل حياول مالمسة حاجز رفيع 
منيع يفصل بني عال الغيب املجهول وعال الشهادة املعلوم، هذا احلاجز، وإن كان رفيًعا 
كام يبدو، فهو يف احلقيقة جدارهائل يستحيل اخرتاقه يف الدنيا من قبل أي خملوق وفق 
املفصل  نصيبه  اإلنسان  وأخذ  احلايل،  الوجود  عال  يف  تطبعت  التي  الكونية  النواميس 
عليه منها، وقرص قصوًرا مطلًقا عن الباقي، أما الغيب فليس من شأن اإلنسان بل هو 

هلل القائل: )ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ      ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     
ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  ( ]اجلن: 26- 27[.  

ا من الغيب شاء اخلالق بمشيئته وإرادته واختياره، أن يطلع  ا جدًّ  فجوة صغرية جدًّ
فقد  الصديقون  إليهم، وألهنم  أرسل  ما  قومهم  ليبلغوا  تثبيًتا هلم  الرسل  بعض  عليها 
أخربوا قومهم، وصدقهم الصديقون، وتصديق خرب السامء ل يكن أبًدا مستعصًيا عىل 
قبول وفهم واستيعاب العقالء املؤمنني بوجود اهلل تعاىل عىل مر التاريخ، ويف اآليات 
قومهم،  عىل  احلجة  إقامة  يف  الكفاية  األنبياء  هبا  جاء  التي  واملعجزات  وردت  التي 
وخطاب القرآن واضح ميرس ملن بحث عن احلق واحلقيقة يف هذا الوجود، وهو صادق 
متجرد من كربياء النفوس األمارة بالسوء، وال أحد سوى اهلل خيربنا هبذه احلقائق وعن 
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يلهمنا  أن  عىل  قادًرا  اهلل  سوى  »ليس  ويلسون()1(:  )برندان  يقول  بعده،  وما  وجودنا 
املعرفة املبارشة باحلقيقة املستقلة«)2(.

نقلوا  بل  العمياء،  اخلرافة  عال  إىل  ينزلقوا  ل  أهنم  واملنطقيني  للفالسفة  حُيمد   
عليه  جيب  الذي  اإلنسان  هو  وهكذا  واحلقيقة،  احلق  توافق  ل  لو  حتى  بأمانة  آراءهم 
الوقوف هنا معرتًفا بحجمه وقدراته فهذا حدها، ولو فعلنا كل مستحيل فلن نتجاوز 
هذا احلد، وكل ما وصله أو ما سيصله اإلنسان من معرفة وجودية يبقى حمصوًرا فقط 
العلمي  الفطرة واالستنباط  املعرفة حمصورة يف  له قدًرا، ومصادر هذه  املقدر  دائرة  يف 
البرشي والوحي اإلهلي، ومن استعىص عليه واحد من هذه املصادر فغالًبا ما يعوض 
عنه باللجوء للخرافة واألساطري، وهنا جيب التحذير من االنزالق مع مروجي قصص 
اخليال واألساطري وسقطات القصاصني الذين يبتدعون، ويروجون خيااًل عن حوادث 
يسمع  أن  فام  بعد،  فيام  اإليامن  يف  سلًبا  أثرها  فينعكس  يتناقلوهنا،  للمعتاد  وخوارق 
ويروض  مراحلها،  ويعيش  معها،  يتناغم  حتى  للعاطفة  املثرية  القصة  تلك  اإلنسان 
يطول  ال  إنه  وحيث  مستعجاًل،  قناعاته  عليها  ويبني  نفسيًّا،  هلا  ويرضخ  عليها،  إيامنه 
بقاء غموض اخلرافة وقداستها؛ ألنه ال أصل هلا، رسعان ما تنكشف احلقيقة، فتضيع 
هيبة تلك القصة، وختتفي كام خيتفي الرساب أمام ناظري من يركض وراءه، فتحصل 
ا عىل إيامن املرء املعتمد عليها، فال يقف عند غياهبا  انتكاسة خطرية ورّدة فعل سلبية جدًّ
عن منظومة تفكريه، بل يتامدى إىل التشكيك بام ثبت وحًيا عن اهلل والرسل ظنًّا منه أن 

ثبوته كان كثبوت تلك اخلرافات وال سواء.

الكتب  وأثبتتها  للرسل،  حدثت  حقيقية  معجزات  هناك  أن  به  املسلم  ومن   
بالقبول والرضا واإليامن والوقوف، حيث أخربنا اهلل عنها،  الناس  الساموية، وتلقاها 
قصة  علينا  القرآن  قص  فقد  إرسائيلية،  وقصص  ضعيفة  روايات  إىل  نتجاوزها  وال 
يوسف  جمملة، واكتفى بذلك، وأكد لنا احلقيقة يف خامتة السورة بأن العربة تتحقق 

)1( برندان ويلسون Brandon Wilson )1953م( هو أستاذ كلية الدراسات العليا وعلوم املعلوماتية يف جامعة 
طوكيو مؤلف كتاب )الفلسفة ببساطة( املشار إليه يف مواضع عدة من هذا الكتاب. 

)2( الفلسفة ببساطة، ويلسون، )مرجع سابق(، ص247.
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ېئ   ۈئ   ۈئ       ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    )ائ   فقط:  ذكره  فيام 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ( 
]يوسف: 111[  وأخربنا عن ناقة صالح وعصا موسى وطوفان نوح ونار النمرود، وغريها 

بام نحتاج إليه، وسكت عام ال نحتاج إليه من تفاصيل، يكفينا ما أخرب اهلل وال حاجة لنا 
بإضافات البرش وتألفيهم وإخراجهم اخلاص لتلك القصص. 

عن  ويباعدها  يزامحها  فهو  جواره،  إىل  األساطري  وجود  يقبل  ال  احلق  الدين  إن 
الوجود، وال تزدهر األسطورة إال مع غياب دين احلق أو اجلهل به؛ ألن األسطورة تقوم 
عىل جتزئة العال لتعليل الذهن تعلياًل ال يرقى إىل مستوى ما يعطيه الدين من نظرات 
شاملة ومتكاملة عن املوجودات، وهلذا نجده حيتضن العلم الصحيح، ويشجع العلامء، 
ويدعو إىل دراسة الطبيعة وتأملها، بل وجيعل منها طريًقا إىل اإليامن ومن ثم إىل لقاء 

اآلخرة، قال تعاىل: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
ڄ( ]امللك: 15[. ولقد نبه شيخ االسالم )ابن تيمية( إىل خطر هؤالء اخلرافيني عىل 
الدين، وذكر أهنم يتحصنون بام يسمونه )الكشف(، وهو حيلة يدعيها أهل التصوف 
تنكشف هلم حقائق غيبية  أهنا  العقل والنقل، يزعمون  يتجردون من  العرفاين، عندما 
دون غريهم، فريووهنا للناس! ويدعوهنم إىل التجرد من العقل والتخلص من النقل؛ 

لكي يطلعوا عىل كشفهم املزعوم)1(. 

املفتوحة  النعم  باب  من  هي  التي  الكرامات  تلك  درجة  املعجزات  من  وأقل   
ألولياء اهلل، خيتلف الناس يف فهمها وتفسريها، لكنهم يقعون يف املبالغات يف احلديث 
عنها إىل درجة أنك تسمع اليوم عن بعض املتأخرين من قصص الكرامات آلحاد عامة 
أنه ليس  ، ولكن اجلميل يف األمر  الصحابة  ما ل تسمعه عن أحد يف عرص  الناس 
أو مزعومة، بل  الكرامات، سواء كانت حقيقية  تقتنع بحدوث تلك  واجًبا عليك أن 
وال يرضك جتاهلها، فليست رشًطا لدخول اجلنة، أو للنجاة من النار، والكرامة نادرة 
ا، وال ُيقدح بمن ل حتدث معه، أما علم الغيب فهو حمفوظ بقدر اهلل وحكمه، وهو  جدًّ
شأن آخر متاًما، وأمره أمر عظيم مرّده إىل اهلل وحده، ولن يطلع عليه أحد من اخللق يف 

)1( منهج ابن تيمية املعريف، عبداهلل نافع الدعجاين، تكوين، )2014م(، ص172.
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الدنيا، وهلل احلكمة البالغة يف تقدير األمر ليكون غيًبا أو شهادة، ولو اطلع الناس عليه 
ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   )ٱ   حياهتم:  يف  يشء  كل  لتغري 
ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ( ]األنعام: 158[  ولو أطلعنا اهلل عىل عال القبور وحده 
وما فيه مما ال نحسه بحال، فلن تبقى نفس منفوسة عىل وجه األرض إال وآمنت إيامًنا ال 

نظري له يف عاملنا الغافل اليوم.  

*****

احلقيقة باقية واخلرافة اإلى زوال

أشكال  مجيع  قاطًعا  رفًضا  يرفض  السليمة  العقول  واحرتام  احلقيقة  قبول  إن 
اخلرافة، وينبذ األساطري اجلوفاء، وهو قرار مفصيل جيب عليك اختاذه فوًرا لتحصني 
إغراًقا  كفى  املوضوعة،  والقصص  اخلرافة  عال  وبني  بينك  التامة  بالقطيعة  إيامنك 
بالنص تكلًفا،  البرشية واعتبارها مقدسة، وإن ألصقت  واستغراًقا وتروجًيا لألساطري 
علم  يوجد  ال  حيث  القديمة،  العصور  يف  واخلرافة  األساطري  إىل  اإلنسان  جلأ  لقد 
العلم له مسلًكا  له الوحي طريًقا، أو فتح  بيده للحقيقة، وكلام أضاء  وال وحي يأخذ 
املعرفة  من  يكتسب  ما  بقدر  اخلرافة  عنه  وانكمشت  مهرواًل،  إليها  سار  احلقيقة  نحو 
ملء  القديم  اإلنسان  حياول  التي  واألساطري  اخلرافات  انتشار  رس  وهذا  الصحيحة، 
فراغ تعطشه لإلجابة عن تساؤالت الوجود، أما اليوم فقد ضاق اخلناق عىل اخلرافة مع 
انفتاح العلم وتقدمه وتتابع الرساالت وختامها برسالة اإلسالم املنسجمة مع العقول، 
التي ليست فقط منسجمة مع العلم احلديث، بل حتّث عليه، وتتقدمه مسافات طويلة، 
اخلرافات  تلك  عن  يغني  ما  السليم  اإلشباع  من  سوي  إنسان  كل  فيها  سيجد  والتي 

واألوهام اجلوفاء.

النفاذ اىل أي مساحة ممكنة، خذ عىل  املسلمني حتاول اخلرافة   وحتى يف أوساط 
سبيل املثال ظاهرة تناقل قصص الرعب املتكلفة التي تنسج حول حال امليت عند دفنه، 
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من أنه حصل له كذا وكذا، وأن القرب قد خرجت منه نار! أو أنه كلام ُدفِن لفظه القرب! 
أو أن املسك قد فاح رحيه من القرب! أو أن ثعباًنا قد اكتشف يف كفنه....! ونحو ذلك من 
اخلرافات الباطلة التي يلجأ إليها من بلغ هبم القصور عن فهم نصوص قرآٍن عريب مبني 
خيربهم عن أشد من ذلك نعياًم أو عذاًبا بعبارات فصيحة ال لبس فيها وال غموض، 
عجًبا ثم عجًبا إلنسان ال ينرشح صدره لقول اهلل ورسوله، فيصدقه بام ورد وصح، من 
خرب الوحي الذي صمد، وثبت قروًنا، وسيصمد قروًنا إثر قرون، ثم يميل تصديًقا أو 
تعاطًفا مع تلك اخلرافات اهلزيلة التي ال تثبت، وال تصمد ولو برهة من الزمن، ثم قل 
يل بربك إذا كان ذلك النعيم قد ظهر كام يقول القصاصون عند قرب أناس متأخرين ممن 
هم عىل شاكلتنا يف القصور والتقصري، والذين هم مهام كان فضلهم فهم أدنى بكثري من 
فضل رسول اهلل  بل من فضل أيب بكر وعمر وعثامن وعيل رضوان اهلل عليهم، بل 
أدنى من فضل التابعني، وها هي قبورهم كلها طبيعية ال غرابة فيها، ول نلمس شيًئا يف 

دنيانا من )كشف( هذا النعيم، الذين هم أوىل به من غريهم. 

فهو  كانت خطيئته  مهام  إنسان  للدافنني، كل  املكشوف  العذاب  احلال يف   وكذا 
أخف من أيب هلب املشهود له بنص القرآن بالنار، وأيب جهل فرعون هذه األمة، ومن 
عند  شيًئا  األحياء  يلمس  ل  ذلك  ومع  البالد،  يف  طغا  الذي  األوتاد  ذو  فرعون  قبلهام 
قبورهم، وال حول رفاهتم أو رفات أي عتل جواظ مستكرب، فاملؤمنون أيقنوا بإيامهنم 

)گ   القائل:  اهلل  لوحي  تصديًقا  النار  يف  هلب  أبا  أن  لوحيه  وتصديقهم  باهلل 
وآله  النار يف مكان قربه، وأن فرعون  يروا شيًئا من  أن  ]املسد: 3[ دون  ڳ  ڳ  ڳ( 

يعرضون عىل النار يف الصباح واملساء: )ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ( ]غافر: 46[ دون أن يشاهدوا أو يشهدوا شيًئا 

حسيًّا من ذلك العذاب يف املقابر املرصية القديمة، وهكذا.  

من  وأنكى  أشد  اخلرافة  من  األخرى  الساموية  الديانات  أتباع  معاناة  كانت  لقد 
تبًعا ملصادرها،  أشكاهلا  اخلرافة عندهم، وتعددت  منابع  تعددت  فقد  املسلمني،  حال 
الفكرية  املعضلة  تلك  يدرك حجم  بيكون(  )فرانسيس  مثل  مرموًقا  فيلسوًفا  ما جعل 
عندهم، وينتفض عىل اخلرافة، ويدعو بقوة إىل رضورة التخلص من جمموعة )أصنام 
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األوهام اخلرافية( املحجرة للعقول، التي أطلق عليها اسم )أصنام العقل(، وحرصها 
يف أربعة، وهي: أوهام القبيلة، وهي امليل إىل التعميم دون االلتفات لآلراء املعارضة، 
وأوهام الكهف، وهي التي منشؤها الطبيعة الفردية لكل إنسان، وأوهام السوق الناشئة 
من األلفاظ وفق احلاجات والتصورات العامة، وأوهام املرسح، وهي املنبثقة مما تتبوءه 

النظريات املتوارثة من مقام ونفوذ)1(. 

مع  أنه  خالله  من  املرء  ليدرك  املركز  التفكري  من  قليل  سوى  األمر  حيتاج  وال 
وجود الوحي الواضح امليرس، فليس اإلنسان يف حاجة أبًدا إىل عال اخلرافة والقصص 
املوضوعة كي يدرك حقيقة ماضيه أو حارضه، أو يعلم ما سيواجهه يف املستقبل، لقد 
ا  أخربنا اهلل بام يكفينا من تلك األخبار والقصص النافعة، وفتح لنا جمااًل معرفيًّا برشيًّ
يتسع مع الزمن بالعلوم النافعة التي يمكن لإلنسان الوصول إليها، وكل ما زاد عن هذا 
احلد فال اعتداد به؛ ألن اهلل ال يكلف النفس إال وسعها، ول يطلب منها شيًئا ال تطيقه، 
الوجود،  يف  يشء  كل  يف  املحدود  بحجمه  فيعرتف  نفسه،  مع  اإلنسان  يصدق  فمتى 
ويقف عند حدوده التي تالزم وجوده، وحينها سيقف عىل منصة السعادة األبدية يف 
حياته ومماته، علاًم أن قراره بالوقوف هنا ال معنى له؛ ألنه سيتوقف طوًعا أو كرًها عند 

هذا احلد املعريف لعجزه عن إدراك ما وراءه. 

 إن هذا الرصاع األبدي مع العقل وتلك التساؤالت التي يتوارثها بنو اإلنسان 
جياًل بعد جيل، منذ فجر تاريخ اإلنسان، لن تصل إىل أي نتيجة ما دام هناك إعراض 
ذلك  واستبدال  كلها،  باألحوال  العال  اخلالق  خرب  تصديق  عن  وعزوف  الوحي  عن 
أحياًنا ببضاعة اخلرافة الفاسدة الكاسدة، التي لن تنفع أصحاهبا ما داموا عازفني عن 
الوحي غارقني يف اخلرافة، الذي ال خيار عنه عىل اإلطالق، فلو تأمل العقالء لوجدوا 
يزال  ال  الذي  نفسه  السؤال  هو  وأرساره  الوجود  عن  القدم  منذ  املطروح  السؤال  أن 
ُيطرح اآلن يف بداية األلفية الثالثة عن األمر نفسه، بل وسُيطرح مستقباًل بنفس النغمة 
والوترية النفسية، ومن دون الوحي ليس ثمة جواب عىل اإلطالق، إذ إن اإلجابة من 
ا  الوحي فقط، وليست من اخلرافة، ول ولن يستطيع أحد إدراك يشء من الغيبيات ماديًّ

)1( تاريخ الفلسفة احلديثة، كرم، )مرجع سابق(، ص47.
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عظياًم  شيًئا  هناك  بأن  يعرتفون  نفسه  الوقت  يف  وهم  اآلبدين،  أبد  ذلك  يدركوا  ولن 
فسبحان  صعوبة،  وأكثر  وأكثر  أكثر  إنكاره  مسألة  أن  أيًضا  ويدركون  إثباته،  يصعب 
املعاند  القاتل يف رفض احلقيقة من هذا اإلنسان  العمياء، والعناد  الكربياء  اهلل ما هذه 

العاجز، وصدق اهلل العظيم: )ک  ک      گ    گ ( ]عبس: 17[. 

*****

احلقيقة تاأ�سر العقلء

يف مثل هذه املواقف اجلدلية املعقدة يأيت دور العقل الراشد الذي حيمي صاحبه 
من التيه والضالل، والعقالء فقط هم من يملكون الشجاعة الفكرية مع أنفسهم قبل 
أنفسهم  وجياهدون  اخلرافة،  وينبذون  مصادرها،  من  احلقيقة  ويتلمسون  اآلخرين، 
نظرة  إىل  إثباهتا  تستند يف  الناصعة ال  العائم األعمى. واحلقيقة  اإلنكار  للخالص من 
الناس أم رفضوها،  إليها، فهي حقيقة قائمة بذاهتا، سواء آمن هبا  األطراف اخلارجية 
تاريخ اإلنسان وتلمس حماوالته للوصول إىل  تتبع  إنه بعد  ثقة:  القول بكل  ونستطيع 
فقد حصحص احلق،  الغيب،  تفسري لوجوده والوجود حوله وحماولة اخرتاق حاجز 
الكائدين، ال نجاة من قدر اهلل إال إىل اهلل وحده، وال علم  الرغم من كيد  وظهر عىل 
إال بام يأذن به اهلل، لقد تغري نمط الفكر العاملي والفلسفة، فاستيقظ اإلنسان بعد طول 

ا. سبات وسوء استغالل، ومغامرات فكرية كانت بعض نتائجها وخيمة جدًّ

 فبسبب كارل ماركس، وأنجلز، ولينني، الذين فلسفوا اإلحلاد سياسيًّا، ودعموه 
)االحتاد  املايض  القرن  يف  األرض  وجه  عىل  وجدت  قوة  أكرب  ثاين  من  املادية  بالقوة 
السوفيتي سابًقا(، وملدة سبعني عاًما، حتدث بسببها أكرب مظلمة سجلها التاريخ الفكري 
ضد بني اإلنسان وعقوهلم وفطرهتم، وذلك ملا القته الشعوب من اضطهاد وقتل وهتجري 
وترشيد وإجبار عىل التخيل عن الدين الفطري وتبني اإلحلاد بالقوة، وعىل الرغم من 
هذه القسوة فام تغري دين بحمد اهلل، وعبد الناس رهبم يف اخلنادق طيلة الكبت احلديدي 
إىل  زاهقة  مروجيها  مع جثث  ودفنت  اإلحلاد،  انقرضت مرشوعات  السوفيتي، حتى 
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األبد غري مأسوف عليها، ودفنت معهم اخلرافة التي جعلتهم يتطرفون بكراهية احلق 
باجلملة كرد فعل عليها كام يزعمون، وال يبقى يف النهاية إال احلق فقط: )گ  گ  

گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ( ]األنبياء: 18[. 

الغربيني، ول يصبح سيد  املفكرين  )إيموائيل كانت( عن  املفكر األملاين  يتميز  ل 
القرن الثامن عرش يف أوروبا، ول يطلقوا عليه لقب )شيخ املؤمنني( بوجود اهلل يف عرصه 
إال بتقريره هذه احلقيقة من أن الغيبيات ال يمكن التوصل إليها بوسائل اإلحساس التي 
املاديات، وعىل الرغم من أن بعض الرشاح يصنفه من فئة )الالأدرية(، إال  ختضع هلا 
أنه ُيعّد أشهر من أشار بوضوح إىل أن اإلنسان ال يولد بعقل خاٍل من املعرفة، أشبه ما 
يكون بالصحيفة البيضاء، ثم مع مرور الوقت تطبع عليه احلواس من املعلومات كي 
العقل اخلالص( إىل أن هناك أشياء  يشكل كامل فكره، لكنه أشار بقوة يف كتابة )نقد 
املالحظات  بواسطتها  تتدرج  أولية  أدوات  وكأهنا  اإلنسان،  مع  تولد  أساسية  فطرية 
باالستدالل واالستقراء لتصل إىل احلقيقة دون أن تتصل هبا مبارشة، إنه يشري إىل جزء 

من الفطرة التي يفطر عليها كل مولود.

ا  ، وال سواء بينهام، حني تدرج فطريًّ  لقد سبقه إىل ذلك أبو األنبياء إبراهيم 
الكبري فاألكرب، ثم توقف، من  ا، من األصغر يف عينه إىل  بتأمل املحسوسات تصاعديًّ
أجل تقرير الربهان األكرب عىل من هو أكرب من كل يشء يف ربوبية خالق الكون، فأشار 
ثانًيا، ثم إىل الشمس  املتوسط  القمر  التفت إىل  يراه، ثم  إىل الكوكب الصغري أواًل كام 
الوجود كان  قانون حركي دقيق، وكل متحرك يف  الكربى، فوجدها مجيًعا تسري وفق 
ساكنًا، وسينتهي إىل السكون، وأن وراء كل متحرك ما حيركه، وأن هذا تسلسل طويل 
سيشمل ما نراه، وما ال نراه مهام كرب حتى نصل إىل النهاية التي ال يمكن ملخلوق أن 
وأعلنها رصحية  لتسلسل،  مواصلة هذا  فجأة عن  إبراهيم  النبي  توقف  لقد  حييط هبا، 
أقفله  الذي  البرشي  احليس  املسار  حافة  عىل  واقًفا  للخالق  وجهه  وجه  قد  أنه  مدوية 
هنائيًّا، بل انقفل عليه لوصوله إىل حد البرش من االستيعاب الوجودي، واستبدل به نقلة 
مفاجئة ودون اتصال حيس مبارش، فقرر بموجب العقل والتأمل واإلدراك القائم عىل 
الفطرة السليمة، وليس عىل التسلسل املادي العاجز من أن يقدم شيًئا يف عال متعاظم 
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ملا فوق استيعابه، ووصل إىل النهاية برسعه الربق، تلك النهاية التي ليس بعدها هناية، 
أو كرًها،  الذي ال يمكن ألحد من اخللق جتاوزه طوًعا  الفطري احلاسم  القرار  وقرر 

وكل ذلك ستجده مفصاًل يف هذه اآليات الكريامت: )ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک       ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ( ]األنعام: 75- 79[. 

 هنا يا ابن آدم، فقط ستجد الطمأنينة احلقيقية يف التصورات الصحيحة للوجود، 
فكن شجاًعا أمام األوهام واخلرافات والوساوس، وانتفض عليها كي تتغلب عىل كل 
عقبة واهية تعرتضك عند اختاذك مثل هذا القرار املصريي، جيب أن تقرر قبول هذه النتيجة 
الفطرية مع نفسك داخليًّا بكل أمانة، إهنا احلقيقة املفصلية التي تقرر أن اهلل هو الرب وال 
رب سواه، وهو اإلله خالق كل يشء وال إله سواه، وأنه احلي الباقي واخللق يموتون، 
الوجود عىل  أهيا اإلنسان، خملوق عىل هامش هذا  القادر عىل كل يشء، وأنك  وأنه اهلل 
الرغم مما تتصوره عن نفسك من تعاظم موهوم للذات، وأنك ضعيف ال متلك لنفسك 
ا وال موًتا وال حياًة وال نشوًرا، وأن اهلل غني عن اخللق أمجعني بمن فيهم  نفًعا وال رضًّ
أنت وما تفكر فيه، وما تتخيله وتتصوره، وأنك يف مجيع أحوالك فقري إىل اهلل فقًرا مطلًقا 
يتجسد حقيقته وقت الشدة، وإن غفلت عن ذلك وقت الرخاء، وأن اهلل يعلم كل يشء، 
وأنت ال تعلم شيًئا إال ما علمك اهلل، ومن أغرب سامت هذه احلقيقة أهنا هي هي بذاهتا 
وصفاهتا قائمة سواء آمنت هبا أو ل تؤمن، وهلذا ينفع اإلنسان نفسه باإليامن كام يرضها 

)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   بالكفر، قال تعاىل:  وحدها 
ڃ  ڃ  چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ( ]يونس: 108[. 

 هذه هي احلقيقة املفصلية الكربى يف معارك الفكر ومعرتكات اجلدل وحماوالت 
إهنا  شيًئا،  قبلنا  كانوا  عمن  يغِن  ل  عقيم  جدل  لكل  املنهية  احلقيقة  إهنا  الوجود،  فهم 
املبني،  احلق  وقبول  املطلقة  للقوة  الطبيعي  واالستسالم  الذات  مع  الصادقة  املواجهة 
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عبد  يا  تكون  أن  جيب  هكذا  الزائلة،  اخلرافات  عىل  وليس  الثابتة،  احلقائق  عىل  املبني 
اهلل، يف وجودك، وهكذا يكون الوجود من حولك، ول تكلف إال بام يف وسعك اختياره 
وعمله، وقد ترك اهلل لك هذا النوع من االختيار بنفسك، فإن آمنت بذلك وصدقت 
قبلك، وسيؤمنون  اخللق من  آمن  فذاك لك ولسعادتك يف حياتك وبعد مماتك، وقد 
نفسك ولن ترض  إال  لن تضل  أنت وحدك،  فهذا شأنك  بعدك، وإن أعرضت خمتاًرا 
غريها، ولكن عليك أن تستعد للعاقبة، وأال تلوم غري نفسك حينها، علاًم أنه لن يكون 
لك خمرج وال مهرب من هذه احلقيقة املحكمة حولك بأسوارها الشاهقة، فأنت حماط 
بمملكة اخلالق وملكه وحده، ال مفر منه إال إليه، وأما اهلل اخلالق فقد جل يف عاله عن 

)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ    العاملني أمجعني:  الغني عن  كل يشء، وهو 
ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  
ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ        ۆ   ۇ  
ۈئ       ۆئۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ    ائ    ى    ېى   ې    ې   ې   ۉ  

ۈئ       ېئ( ]احلرش: 22- 24[. 

*****

املعجزات والكرامات

مع  معجزة  حدوث  رضورة  يعني  وال  لألولياء،  والكرامات  لألنبياء  املعجزات 
كل رسول أو نبي، وال حدوث كرامة مع كل ويل أو تقي، ومن اخلطأ أيًضا املبالغة يف 
تفسري املعجزات أو اآليات تفسرًيا علميًّا جتريبيًّا جامًدا، وتقييدها بام توصل إليه العلم 
يف عرص حمدد؛ ألن العلم يتغري ويتطور مع الزمن، فيكون هذا الربط غري مناسب آليات 
أنزلت لكي تكون صاحلة لكل زمان ومكان، واملعجزات عادة ما تكون خارجة عن 
ا، لكنها إذا وقعت تكون حمسوسة، وال تدرك عقاًل،  املألوف وفق نواميس خمتلفة جدًّ
وال تربهن منطقيًّا يف الدنيا، وال ختضع لقوانينها ونواميسها الطبيعة املعروفة، وإال ملا 

جاز وصفها باملعجزة.
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كالعصف  البرشي  اجلسد  لتجعل  القاتلة  وحجارهتا   - مثاًل   - األبابيل  فالطري   
املأكول، ليست طيوًرا خاضعة لناموس احلياة الطبيعية للطيور املعروفة يف حياتنا، بحيث 
نخضعها حلسابات الوزن وقوة الدفع واالرتفاع واالنخفاض واجلاذبية، وكذا احلال يف 
اإلرساء واملعراج، ال يمكن فهمهام فيزيائيًّا أو بقانون اجلاذبية أو الطرد املركزي أو بعلم 
ا دون تكلف، كموقف أيب بكر الصديق   هو  ا فطريًّ الفلك، وسيكون موقًفا عفويًّ
املوقف األسمى واألعدل جتاه كل خارقة عندما حدثوه بام يقوله النبي  من أنه أرسي 
به ليلة البارحة، فام طلب برهاًنا وال دلياًل حسيًّا وال عقليًّا، بل جلأ إىل اإليامن األصيل 
عنده بقدرة اهلل عىل كل يشء، ونعم امللجأ هذا، فام زاد عن قوله: »والل لئن كان لالل لهإ 
صإق، وما لعجلوم من ذلكل فوالل إفل ل ثربين أن اخلرب ل أل ل من السمو إىل األرض 
  ساعة من ل ل أو نار، فاذا أبعإ ما لعجلون ملل«)1(، وكذا احلال مع انشقاق القمر، 
وانفالق البحر ملوسى، ومنطق الطري لسليامن، ونطق عيسى يف املهد، وإحيائه املوتى، 

وبقية معجزات األنبياء عليهم السالم مجيًعا.

عنها  غنى  يف  وهو  املعجزات،  طلب  عىل  اإلنسان  حرص  فعجٌب  تعجب  وإن 
دون  املعجزات  إنزال  عىل  بقدرته  اإليامن  إىل  حييلهم  بعباده  برمحته  الذي  اهلل  بفضل 
به  يتذرع  يبقى عذر  إذ ال  أكرب،  بطلبها، حيث يرتتب عىل حدوثها حساب  االنشغال 
ينزل  أن  النبي   من  طلبوا  أن  بعد  قريش  مع  حدث  ما  وهذا  وقوعها،  بعد  اجلاحد 
تنزيلها دون االستجابه  باألهم، وهو قدرة اهلل عىل  بتذكريهم  الرد  )آية(، جاء  عليهم 

ملطلبهم: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
لثقل  الطلب  يستجيب هلذا  أال  بأنه من رمحته  اهلل  ثم أخربهم  ]األنعام: 37[  ڦ   ڦ( 

ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   عليهم:  تبعاته 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ( ]اإلرساء: 59[ إذ لو استجاب اهلل 
هلم لغلظ العقوبة عىل كفرهم، كام حدث مع بني إرسائيل عندما سألوا عيسى  أن 

ينزل عليهم مائدة، فقالوا: )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  

ووافقه  خيرجاه(  ول  اإلسناد  صحيح  حديث  )هذا  وقال:   )63-62/3( املستدرك  يف  احلاكم  أخرجه    )1(
الذهبي يف تلخيصه عىل املستدرك.
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)ى  ى  ائ  ائ    أواًل:  بالتقوى واإليامن  بتذكريهم  اكتفى  ]املائدة: 112[   ) ې  ېې  
)وئ   بقوهلم:  ذلك  مربرين  الطلب  أرصوا عىل  فلام  ]املائدة: 112[   ) ەئ    ەئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( 

ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   عليهم:  اهلل  من  فضاًل  طلبهم  لتحقيق  ربه  عسى  دعا   ]113 ]املائدة: 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  
ٿ   ٹ  ٹ( ]املائدة: 114[ فاستجاب اهلل لطلبهم ألنه ال يعجزه يشء سبحانه، ولكن 

اإلجابة جاءت مقرونة بوعيد أشد ملن كفر بعد ذلك: )ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  
ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]املائدة: 115[.   

*****
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، أمره أن   )يب  جت   حت   خت  مت ىت( ]حممد: 19[ هذا أمر اهلل تعاىل لنبيه وقدوتنا 
يعلم أواًل، وهذا العلم هو أعظم ما جيب عىل اإلنسان أن يعلمه ابتداًء يف هذا الوجود، 
األوىل،  لتحقيقه:  الرضورية  األركان  بمنزلة  هي  جوهرية  خطوات  ثالث  من  بد  وال 
االعتقاد اجلازم بوجود اهلل تعاىل اعتقاًدا صادًقا نقيًّا من أي شائبة، الثانية، االعتقاد اجلازم 
بأنه تعاىل واحد يف ربوبيته للوجود كله وألوهيته التي ال رشيك له فيها، والثالثة، أنه ليس 
كمثله يشء يف صفاته، فال يشاهبه أحد من خلقه مطلًقا، جيب أن يتحقق هذا العلم بيقني 
مطلق قبل االنتقال إىل أي خطوة قولية أو عملية، وهذا كله من أعامل القلوب اليسرية 
وفق  املؤمن،  العبد  أهيا  طبيعيًّا  عش  ذلك  بعد  ثم  بدين،  جهد  أي  تكلفنا  ال  التي  ا  جدًّ
فطرتك التي ستجذبك نحو هذا الرب العظيم، فتطمئن إليه وإىل كتبه ورسله ووحيه، 
فتنصت له، وبعد رسوخ هذا احلق يف قلبك يتحقق لك وعد اهلل املؤكد بتهيئة الطريق 

)ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   املنشودة، قال تعاىل:  نحو اهلداية 
]احلج:  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ( 
54[ ومن مقتضيات هذا العلم أن تكون عالقتك باهلل عالقة املخلوق باخلالق، والعبد 

بسيده، والفقري بالغني، والضعيف بالقوي، والفاين بالباقي، هكذا خلقت عبًدا وأنت 
عبد، وستبقى عبًدا، فكن كذلك طوًعا لتنال اجلزاء األوىف، ال كرًها يوصلك للبالء، 
إن وجودك يؤهلك لكي تكون يف وضع متوازن ال يكلفك شطًطا، ال تلتفت يمينًا وال 
شاماًل، واسلك رصاط اهلل املستقيم، فأنت املعني هبذا األمر وعليك أن تكون عبًدا هلل كام 

كان املالئكة املقربون واألنبياء املرسلون من قبلك عبيًدا للرب العظيم اجلبار.

اإلكراه، وهلذا  بالقوة وال  يأيت  أنه ال  الراسخ  اإليامن  أعظم خصائص هذا  ومن 
فليس   ]256 ]البقرة:  مئ(  حئ   جئ  )ی   بأنه:  ا  جدًّ رصحًيا  القرآين  اخلطاب  جاء  فقد 
ألحد أن يفرض عليك قيوًدا يف التفكري والتأمل، ها هو الوجود أمامك، ترصف كيفام 
تشاء، وحلق يف سامء احلرية الفكرية ذهاًبا وإياًبا، جرب كل يشء، فاألمر من الوضوح 
والرسوخ أن ال أثر للمخلوق عليه، فمردك إىل عبودية هذا اخلالق العظيم، ومن كان 
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لديه غري ذلك فليقبل هذا التحدي الرصيح، وليدفع عن نفسه املوت الذي كتبه اخلالق 
گ( ک     ک   ک   ک     ڑ   )ڑ   وقدرته:  ومشيئته  بأمره   عليه 

]آل عمران: 168[ وكلام أدركنا عجزنا وقرصنا عن معرفة ما حولنا وشلل قدرتنا عىل تغيري 

األحداث، ازداد قربنا وحاجتنا، بل وفقرنا إىل القادر العظيم مالك امللك، وهبذا خيرج 
القلوب املؤمنة يوميًّا استغاثة به، ونحن قيام بني يديه  هذا الرجاء الصادق من أعامق 

مترضعون له مرددون: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الفاحتة: 5[.

*****

اخل�سوع للخالق عزٌة للمخلوق

بعد أن تعلم أنه ال إله إال اهلل، جتاوز هذه املرحلة إىل ما بعدها، وواجه هذا الوجود 
ا بإيامنك الفطري الراسخ، غري مكرتث بام قد يطرأ من تساؤالت عابرة عالجها  معتزًّ
أن تتذكر قصص األنبياء يف القرآن الكريم، وماذا قالوا لرهبم وهم من هم! يف مقامهم 
اإليامين واالصطفائي، ثم عش حياتك الدنيوية متوازًنا بال قلق وال إزعاج، واعلم أن 
اإليامن درجات، ولكنه إيامن بحد ذاته ال ُيوجد مع نقيضه أبًدا، يتفاوت بني املؤمنني 
إيامًنا هو  إيامًنا، وأدنانا  أدناهم إىل منطقة اخلطر، فالرسل هم األعلون  تفاوًتا ال خيرج 
ويستحيل  كثر،  أو  قل  إيامن  ذرة  كل  يف  واخلري  سليمة،  فطرة  من  باقية  بقية  لديه  من 
علينا وعليك أن نصل إىل درجة اليقني الكامل يف إيامننا احليس بالغيبيات، كال! حتى 
األنبياء وهم أكثر منا إيامًنا وتسلياًم، احتاجوا ملزيد من الطمأنينة احلسية اخلاصة من اهلل، 
والوحي ينزل عليهم، واملالئكة حتّفهم، ومع هذا فقد طلبوا من اهلل أن يذكروا، وتثبت 
قلوهبم، ويتوالهم الوحي عناية ورعاية ومحاية، وهم مثلنا يبرشون بوعد اهلل، وخيّوفون 

من وعيده.

إيامهنم،  بدرجة  حتلم  فال  املالئكة،  وال  األنبياء  من  ولست  آدم،  ذرية  من  إنك   
أكرب  من  فإن  اهلل،  من  خري  لك  وكله  املمكنة،  درجاته  أعىل  يف  برشي  بإيامن  واقتنع 
املنغصات عىل اإليامن أن يتخيل اإلنسان أنه إذا ل يكن حيمل إيامن املالئكة واألنبياء، 
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فإنه يف خطر جسيم، وأنه ليس بمؤمن إذا ل تصل درجة إيامنه إىل متام املئة درجة! كال، 
املبنية عىل املشاّحة هم كل من حيققون  الدنيوية  الناجحني يف االمتحانات  ثم كال، إن 
ولكن  املئة،  من  لالقرتاب  املجتهدون  ويتنافس  فوق،  فام  الدرجات  من  املئة  يف  ستني 
ا أن يصلوا إليها، وهلذا استقر العرف عىل وصف من يتجاوز درجة التسعني  نادًرا جدًّ
بعد، هكذا احلياة تسديد  املئة  القمة، وهو ل يصل  إىل  إنه وصل  املمتاز، أي  باملستوى 
ومقاربة، وهكذا جيب أن نسعى إىل النجاح اإليامين أواًل، ثم بعد ذلك نسعى إىل تسديده 
بقدر االستطاعة باألعامل، لكن تذكر دائاًم أنك مؤمن بفضل اهلل، وألنك يف وضع ال 
يريض الشيطان، فهو ينغص عليك بالوسوسة والشكوك التي ال ترض بإذن اهلل، فاستعذ 

باهلل السمع العليم من الشيطان الرجيم.

منحك  أن  اهلل  رمحة  ومن  اجلزاء،  دار  تسبق  التي  االبتالء  دار  يف  أننا  اعلم  ثم 
ا منه  باختبار إيامنك بالغيب، لقد بلغتك الرسالة من برش مثلك، دون  اصطفاء خاصًّ
أن ترى رسواًل مرساًل، أو أن تسمع من ملك مقرب، وتذكر أن اهلل قد خص املؤمنني 

هبذا الغيب بأن وعدهم بمغفرة وأجر كريم: )ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      
يئ    جب( ]امللك: 12[ وهذا الفضل من اهلل واجلزاء األوىف إنام هو ألصحاب العقول 
املتوازنني مع الوجود، الذين جعلوا إيامهنم باملعقول، وتصديقهم للوحي وعلم الغيب، 
بالعقول واخلرب  تدرك، وتصدق  الغيبيات  االستطاعة؛ ألن  بقدر  باملحسوس  كإيامهنم 
الصادق، أما املحسوسات الشاهدة فتدرك باحلواس والعقول مًعا، ومع هذا فإن يقني 
اإليامن بالغيبيات ال يتساوى مع يقني إدراك املحسوسات، وكلام اقرتب اليقينان اقرتب 
اإلنسان من كامل اإليامن، ولذلك قيل يف تعريف اإلحسان: »أن لعلإ الل كأفك لراه«، 
ولو رأيته لزالت حكمة االبتالء بخشيته بالغيب، وأنت لن تراه يف الدنيا عىل اإلطالق؛ 
ألن رؤيته استحالت عىل موسى  قبلك، وعليه فاملؤمنون يتنافسون عىل االقرتاب 
من هذه الدرجة العليا وقليل منهم يصلها، ولكن رمحة اهلل أوسع وأرجى وأقرب إنه 

، ورمحته قريب من املحسنني، واخلضوع له عزة وسعادة. الرمحن الرحيم 

*****
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الفطرة السليمة جتمع بني املحسوسات واملعقوالت حتت مظلة الوحي بتوازان 
وتنصت  واحلديثة،  القديمة  واألفكار  اآلراء  لسامع  وتتسع  تعارض،  أي  معه  يرد  ال 
ا من التوازن  حلوارك اخلاص مع ذاتك، لتثبت يف هناية املطاف أن ما توصلت إليه فطريًّ
بني املحسوس واملعقول، جنًبا إىل جنب مع التصديق باخلرب الرباين )الوحي( إنام هو 
الختالف  درجاته  يف  الناس  اختالف  مع  لتحقيقه،  تتعطش  الذي  املطلوب  اإليامن 
األوائل، لكن  نقدم شيًئا جديًدا عجز عنه  بينهم، ونحن هنا ال  األفهام واالستطاعة 
للتذكري بام جيب التذكري به، كي تطمئن إىل اإليامن الذي حتمله، وال تنتظر من أحد أن 
خيرق لك حاجز الغيب، ويقدم لك فتًحا غيبيًّا جديًدا يف هذا املجال فوق ما هو ماثل 
عندها  وتوقف  إليها،  وصل  التي  احلقائق  وجتميع  العام  التذكري  من  اآلن  يديك  بني 
وإدراك،  بتعقل  الصحيح  اإليامن  نافذة  إىل  دخلت  قد  تكون  وهبذا  قبل،  من  أسالفنا 
والكسل،  بالالمباالة  املوروث  األمر  تلقوا  من  آثار  عىل  جامًدا  مقلًدا  تبقى  أن  دون 
فاكتفوا بالتقليد األعمى قائلني: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ( 
]الزخرف: 23[ أنت مؤهل بنور اهلل أن تكون طبيًبا معاجلًا لتنقل هذه الفئة من مقر كسلها 

وتقليدها إىل مركز الطوارئ املناسب لعالجها بالبلسم الروحي املَطمئن املستقى من 
الوحي املنزل من عند الرمحن الرحيم لتقول هلم بكل عزة وفخر: )ٹ    ڤ    ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ( ]الزخرف: 24[. 

وهذا اهلدى الرباين املشار إليه يف هذه اآلية هو غايتنا ومبتغانا يف هذه احلياة، فام 
ُخلقنا أصاًل يف هذا الوجود إال لنعبد اهلل، ونطيعه، ونحبه، وهو ما حاولنا مًعا التذاكر 
حوله يف هذه الرحلة اإليامنية؛ حرًصا عىل تطبيع الطبيعي من أمرك الفطري، وتأكيًدا 
عىل أنه مع وجوده، فإنه ليس ثمة قلق وال وحشة ملجرد هذا )االشتباك( الفكري العابر 
بينك وبني هذه التساؤالت املستعصية عىل كل يشء إال اهلل الذي هو وحده فقط يعلم 
كل يشء؛ ألنه هو اخلالق وحده: )ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ( ]امللك: 14[ أما أنت 
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أهيا املؤمن، فيكفي أنك تكافح من أجل سالمة هذا اإليامن، وأنك مسيطر عىل املوقف 
واملدافعة  وباملجاهدة  واألذكار  بالتذكر  تغذيه  الذي  إيامنك  لتامسك  رضورية  سيطرة 

والعبادات حتى تلقى اخلالق  متمسًكا هبديه.

مقصوًدا،  والتكرار  واجًبا،  التفصيل  أصبح  كله  الوجود  يف  األمر  هذا  وألمهية   
يف  األرسار  كل  فهم  مفتاح  أن  عىل  القلب  يطمئن  كي  متواصاًل؛  تعاىل  باهلل  والتذكري 
أبًدا، وهنا موضع االمتحان  تقلق  الذي حتمله، فال  الفطري  الوجود، هو هذا اإليامن 
أن  أتظن  لبقائه؟  الذي جتاهد  بإيامنك هذا  ُتبتَل  ل  أنك  أتظن  اخلالق!  واالصطفاء من 
حمك التاميز الذي أوجده اخلالق بني اخللق معطل؟ أتظن أنه ليس هناك متابعة وال رعاية 
متواصلة يف كل حلظة من وجودك حيًّا وميًتا؟ بىل، واهلل، لقد خلق اهلل كل يشء بقدر، 
وكل  الغفور،  العزيز  وهو  عماًل،  أحسن  أينا  ليبلونا  واحلياة  املوت  معنا  وخلق  خلقنا 

ساكن ومتحرك يف هذا الوجود مرصود يف كتاب مبني، وأن مردنا إىل اهلل.

دنيوي  هدف  حتقيق  عن  عجزه  عند  باإلحباط  اإلنسان  يشعر  أن  العادة  جرت 
معني، أما مع وجود اإليامن باهلل وتعظيمنا له فإننا نتذوق لذة عجزنا يف حماوالتنا البائسة 
ما  كل  وجلب  املوت،  بعد  وما  واملوت  والوجود  الكون  هذا  لغز  لفك  التاريخ  عرب 
نريد، ونشتهي، ودفع ما ال نريد، وألننا ل نتمكن من ذلك، حتى لو مجعنا آراء األولني 
واآلخرين عىل مر التاريخ، وغربلناها بحًثا عن جواب مقنع عن أرسار الوجود والغيب، 
فلن نجد عىل الرغم من كل هذه املحاوالت شيًئا جيعلنا نثق بتقديمه تفسرًيا لوجودنا 
نظرياهتم  تتقاذفها  التي  والفرضيات  االحتامالت  تلكم  من  املتدفق  السيل  هذا  سوى 
النقدية واالعرتاضية، وعبًثا يتشبث ببعضها، بعض بني اإلنسان بدافع العناد واملكابرة 
والصدود عن الوحي: )ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ( ]الكهف: 54[ وأمجل ما يف هذه 
النتيجة أننا مع الوقت ندرك عظمة من نعبده وضعفنا إليه، فنزداد فخًرا وطمأنينية أن 

، فنزداد إيامًنا مع إيامننا.  هذا ربنا الذي نخافه، ونرجوه 

*****
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اعلم أن هذا العناد البرشي واملكابرة باإلعراض والصدود عن احلق بعدما تبني 
مع وضوح لذة اإليامن ورضورته للحياة وما بعدها عند بعض الناس، ليس له تفسري 
منطقي سوى تلك املحاوالت البائسة التي يقوم هبا عدو آدم وحواء وذريتهام من بعدمها، 
إبليس اللعني قائد رسايا الضالل املبني، كام أخربنا عنه الوحي بأنه قد أقسم باهلل عىل 
الغواية والضالل لبني آدم، ل ينتبه الغافلون املتبعون الذين يدفعهم الشيطان دفًعا نحو 
الناس، فقد أقسم باهلل مؤمنًا به! فهو يعرف اهلل  الكفر واإلحلاد بأنه وإن أقسم ليضل 
حق املعرفة، إال أنه استكرب، وكان من الكافرين، فاستحق أن يكون زعيم أهل النار يوم 
القيامة بسبب هذا العناد واالستكبار املغالط للحق، ال تقل: كيف حصل هذا يف مملكة 
من  أغواهم  من  حياسب  اهلل  ثم  وإرادته،  اهلل  بمشيئة  الشيطان  وجد  أن  وسلطانه،  اهلل 
عباده، لقد اعرتفنا بأننا حتت هيمنة اهلل وأي تساؤل غيبي عن شأن إبليس ووجوده خملًدا 
ا أو عالنية حول ذلك  يف الدنيا وطريقة ضالله للناس وكل ما قد يتسلل إىل فكرك رسًّ
أو غريه، نطقَت به أم صمتَّ مما يصول، وجيول يف نفسك حول عال الغيب، واملالئكة 
واجلن والشياطني، كلها أمور كربى فوق ضعفك البرشي، ال يتطلب وجودها قدرتك 
عىل تصورها أو فهمها، فهي موجودة بقدرها الكوين العظيم، فثق باهلل، وأحسن الظن 
الرامحني، فال مزايدة من خملوق عليه يف  الناس شيًئا، وهو أرحم  به، فإن اهلل ال يظلم 
ذلك أبًدا، ولقد حرص احلساب يف منطقة االختيار احلرة من عمر اإلنسان دون سواها، 
أمامنا  فليس  سابق،  فصل  يف  ذلك  بّينّا  وقد  التكليف،  سقط  االختيار  حرية  فقد  فإذا 
سوى االستسالم والتسليم املطلق له سبحانه؛ ألن األمر كله هلل وحده ال رشيك له خيلق 
ما يشاء وخيتار، وهو الذي خلق اخللق، ويعلمهم وحده، ونحن عبيده الضعفاء الفقراء 

اخلاضعون له بكل يشء، نرجو رمحته، ونخشى عقابه.

واخلوف  الرعب  هذا  وبني  نفسك  بني  فباعد  تطيق،  ال  ما  يكلفك  ل  اهلل  أن  تذكر 
االعتقاد  الفطري وسهولة  اإليامن  وتقبل  وأمانه،  اهلل  بجوار  واهنأ  املوهوم،  الضالل  من 
املعقدة، واخلوف والضيق وغري ذلك من  الشك  به والراحة معه، ارحل فوًرا من دوائر 
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واالستسالم  باإليامن  الطمأنينة  مراتع  إىل  وحتول  هلا،  مربر  وال  سند  ال  التي  الوساوس 
والتسليم املنسجم مع وجودك وفطرتك، لسُت هنا أواسيك بمرض، وال أعزيك بفوات 
يشء ال يمكن رّده، بل أذكرك بيشء هو يف قلبك وحمور تفكريك ومالزم لك يف وجودك 
ا لإليامن يكفي أن تقيم عليه رصوحك اإليامنية  كله، وهو أنك واحلمد هلل متلك أساًسا فطريًّ

الشاهقة مستنرًيا بالوحي دون أن تقلق من عدم جتلية العتمة يف الدنيا، وذلك لسببني:

 األول، هو إدراكك اجلازم بأنك إنام خلقت لتكون عاجًزا قارًصا ضعيًفا ل ولن 
هلذه  استحضارك  بمجرد  وأنه  األبد،  إىل  اإلنسان  به  حييط  أن  يمكن  ال  بام  علاًم  حتيط 
ا سعيًدا يف حميط اإليامن الراسخ بإذن اهلل، الذي حيتاج فقط  املسلمة، فإنك تبقى مستقرًّ
زاد  كلام  أنه  هي  تدركها  أن  دون  هبا  أبرشك  التي  واحلقيقة  وحفظ،  ورعاية  عناية  إىل 
خوفك، زاد إيامنك مهام زهدت به، وخفت عليه، فربك أعلم وأحكم وهو الذي خلق 
وقدر وهدى، ولذا أرشدك إىل تالوة القرآن للبرشى باألجر ولديمومة احلصانة واملنعة 

من الزيغ والضالل: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
ا، فقد أرشدك  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]اإلرساء: 9[ وألن يف هذا األمر تكليًفا خاصًّ
إىل الصرب واملصابرة واالحتساب مع الصحبة املباركة، الذين هييئون لك أجواء الراحة 
اإليامنية، وهناك عن صحبة املفرطني التائهني املضللني، انظر كيف خاطب رسوله  

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   القدوة:  كونه  فوق  ذلك  إىل  منه  أحوج  أنك  لتعلم 
پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ( ]الكهف: 28[.  

 أما السلب الثاين، فهو استحالة أنه كان يف املايض، أو يكون يف احلارض، أو سيكون 
يف املستقبل بمقدور أحد من اخللق أن جييل لك أجوبة وافية جلميع استفساراتك املتدفقة 
الوحي،  املطلقة دون االعتامد عىل  أمام احلقيقة  الوجود والغيب، ويوقفك  عن أرسار 
بل بام سمح به الوحي من معلومات، تذكر مقولة الربوفسور )لويس()1( التي أوردها 

)1( لويس Hywel David Lewis )1910- 1992م( املوافق )1328- 1412هـ( فيلسوف وعال دين بريطاين 
 Dictionary( :القى انتشاًرا واسًعا .)Our Experience of God( من مواليد مقاطعة ويلز ومن أشهر كتبه

.)Of Welsh Biograpy- Lewis Hywel David
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تعدو  العلم والفكر ال  يقررها  التي  فيها: »إن احلقائق  يقول  يف كتابه )جتربتنا مع اهلل( 
مقياس  احلقائق  هذه  وبعض  غريها،  إىل  باإلضافة  حقائق  أو  نسبية،  حقائق  تكون  أن 
إىل  القياس  بغري  األحوال  من  بحال  للذهن  تثبت  ال  مجيعها  ولكنها  اآلخر،  لبعضها 
أبدية حتيط هبا مجيًعا، وهي احلقيقة اإلهلية«)1(، هذا ما فاض عن فطرته  حقيقة مطلقة 
قبل أن يقرأ القرآن الذي خيربنا بأن األمل الوحيد للوصول إىل إجابات شافية عىل كل 
ما يف نفوسنا سيكون فقط وفقط وفقط يف هناية املطاف وفق أقدار ونواميس خمتلفة متاًما 
عن حياتنا الدنيا ونواميسها، ونحن عىل موعد مع حياة أخرى غري تلك التي وجدناها 
عىل األرض، واندجمنا هبا، واندجمت بنا، وتطبعنا هبا، ول نتطبع بغريها، ويف تلك احلياة 
)يوم القيامة( سنعلم حقيقة كل يشء يف موعده، وسيخربنا عن ذلك من قدر وجودنا، 
نشهد  ل  إلينا،  بالنسبة  فوقية  أمور  قبل، وكلها  موتنا كام علم والدتنا من  وعلم ساعة 
قدرها وال تقديرها، إهنا احلقيقة املاثلة أمام كل عاقل، التي ال تقبل اجلدل أو اإلنكار، 

نحن عىل موعد مستقبيل مع اهلل ليخربنا عام نحن نختلف فيه اليوم، لقد قال لنا: )ی  
ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب( ]األنعام: 164[.

هبذا اإليامن الراسخ نشق طريقنا نحو السعادة والسالمة ومن ثم اجلنة غري مبالني 
هلل،  وعباًدا  عبيًدا  خلقنا  الوجود  هذا  يف  نحن  الطويل،  الطريق  جوانب  عىل  نراه  بام 
نتفاوت يف درجات إيامننا، كام نتفاوت يف مقادير أرزاقنا وآجالنا، ولكلٍّ منا نصيبه من 
يتوقع  ال  ربنا،  خلقنا  ولذلك  خمتلفون  حيًّا،  أبقاه  الذي  الرزق  من  نصيبه  وله  اإليامن 
والعقول  األفهام  يف  والتباين  االختالف  وهذا  واحد،  أمر  عىل  الناس  جيمع  أن  أبًدا 
والتصورات لن ينتهي يف حياتنا الدنيا عىل اإلطالق، ومرّده إىل ميعاد مقدر فيه سنعلم 
تأويل كل يشء أعجزنا فهمه يف الدنيا، أما قبله فلن نعلم! نحن عىل موعد كريم من رب 
ا  رحيم، فلننتظر ذلك اليوم املوعود الذي أكده اهلل بوعده احلق عىل نفسه ليبّيننّه لنا، ردًّ

عىل قسم الدهريني عىل إنكار البعث كله، فقال تعاىل: )ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ   ۉ  ۉ( ]النحل: 38- 39[.

)1( الفلسفة اإلسالمية، عباس حممود العقاد، املجلد التاسع، )مرجع سابق(، ص14. 
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 ما أيرس االعتقاد هبذا اإليامن، تأمله جيًدا، وستجده حلًوا وشفاًفا هبذه الصورة 
السليمة،  النفس والذات والفطرة  الصادقة واملنسجمة روحيًّا مع  التسليمية  الرضائية 
فهذا  السبيل،  البرش عن سواء  بني  كثرًيا من  التي أضلت  الغرور واألوهام  بعيًدا عن 
فيام  االختيار  من  ومكننا  عليه،  نقدر  وال  علينا،  يقدر  وهو  خالقنا،  قدره  الذي  قدرنا 
خيصنا وحرص حسابنا فيه، ول يكلفنا احلساب عىل ما ال قدرة لنا يف اختياره، وستجد 
املسبق  فائًزا هبذا اإليامن  الكربى  الكونية تواجه هذه احلقيقة  نفسك يف يوم من األيام 
حينه،  يف  ذكرك  الذي  املخلوق  وستشكر  هلذا،  هداك  الذي  اهلل  ستحمد  وحينها  هبا، 
فاغتنمت فرصتك قبل املوت، ولن يكون حلظة املوت القادمة إليك ال حمالة عىل الرغم 
من هيبتها مفاجأًة لك من رب قد منحك هذه الفرصة، وقال ملن استهان هبا، وفوهتا، 

فحاق به ما كان يظن ويعتقد بعد فوات األوان: )ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
وئ  وئ ( ]فاطر: 37[ وذلك ألهنا فرصة سيقفل بعدها كل ملف دنيوي، وسيكون 
احلكم العدل )باتًّا( ال معقب له يف حق اجلميع ومنطوقه رصيح نافذ يف احلال، وهو: 
)ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]اجلاثية: 15[ وليس 
ألحد أن يعرتض أو حيتج أو خياصم، وقد قدم اهلل له هذا التحذير مسبًقا يوم أن كان يف 
سعة من أمره قبل أن يرى حاله تلك اللحظة التي قد خياصم املرء فيها، حيث لن جيد 

سوى هذا التذكري املسبق بالتحذير من هذا املآل: )ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ      
ەئ( ]ق: 28[.

*****

احلب الأعظم )ہ    ہ( ]املائدة: 54[

احلب  ينابيع  بداخلنا  تلقائيًّا  تتفجر  العميقة  العقائدية  املفاهيم  هذه  من  انطالًقا 
احلقيقي هلل الرمحن الرحيم، ليس حبًّا عبثيًّا، بل حب أساسه أن اهلل هو الذي أوجدنا 
خلًقا وحياة وموًتا، وهيأ لنا كل يشء ندرك به ما حولنا، وأخربنا عام ال طاقة لنا اإلحاطة 
به، ول يكلفنا أمره، وقدر لنا، وبنّي لنا طريق السالمة والنجاة بكل سالسة وأمن ورأفة، 
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قبل  يرعانا  وأمل،  حب  بكل  مشفقني  فرحني  نحوه  واحد  اجتاه  يف  إليه  نسري  وجعلنا 
، ل جيعل من تقصري  حياتنا ويف حياتنا وبعد مماتنا ويف آخرتنا، أمرنا كله مرهون بيده 
ال  بأن  الكريم  وعد  وعدنا  بل  الواسعة،  رمحته  دخول  عن  عائًقا  الطاعة  يف  املقرصين 
حساب عىل من ل تبلغه رسالة، وأن رمحته سبقت غضبه مع اجلميع بمن فيهم من بلغته 

الرسالة، وأن اخلطيئة تنقلب إىل فضيلة وحسنات عند الرجوع إليه بالتوبة الصادقة.

أمجل  وما  وأبقاه،  وأزكاه  وأرقاه  احلب  أعظم  هو  الكريم  لربنا  احلب  هذا  إن   
األبدية،  والرعاية  املطلق  والكرم  والرمحة  والبقاء  القوة  صفات  باملحبوب  جتتمع  أن 
بل والقدرة عىل منع كل رش ومنغص، وعندما يكون احلب بني قوي وضعيف، فهو 
]املائدة: 54[ ومن هذا احلب  )ہ  ہ(  تعاىل:  قال  بال شك،  الضعيف  ملصلحة 
تبني لنا رضورة اإليامن باهلل احلق إيامًنا مطلًقا نأمن به من كل قلق، وندفع هبذا اليقني 
التي تقينا كل فزع، وحتمينا من كل نازلة، كيف ال  كل وسوسة، نحتاج إىل الطمأنينة 
وهو الذي برمحته وسع املستغفر وغري املستغفر، بل إنه كتب عىل نفسه الرمحة مطلًقا: 
وأحببناه،  أحبنا،  الذي  ربنا  فهذا   ]54 ]األنعام:   ) ڦڦ  ڦ   ڤ   ڤ   )ڤ   
ا، وآمنا به وحده ال رشيك له، فله احلمد واملنة، هو ربنا وموالنا، فنعم  وارتضيناه ربًّ
ا أمام كل خملوق، وجماهدة  املوىل ونعم النصري، وإعالن هذا املوقف الكوين إعالًنا مدويًّ
األبد  إىل  واحلزن  اخلوف  زوال  سبب  مها  االستطاعة،  بقدر  عليه  لالستقامة  النفس 

واستحقاق البرشى عند املوت حتقيًقا لوعد اهلل القائل: )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ( ]فصلت: 30[.  

ما أحوجنا إىل أن ننعم هبذا احلب اإلهلي ونحن واثقون بأنه ال يمكن ملحبوب حمتاج 
الرحيم  والرب  العزيز،  والقوي  احلميد،  الغني  باملحبوب  أبًدا! فكيف  يعذب حبيبه  أن 
سبحانه، فلله منا احلب كل احلب، أصدقه وأدومه، أن خلقنا وعلمنا وهدانا لإليامن، 
اآليات  من  الدنيا  لنا يف  وأوجد  هبا  نعقل  لنا عقواًل  أن سخر  علينا  واملنة  الفضل  وله 
العظيمة ما تبهر عقولنا، وحتري أفهامنا، وهتدينا إليه، وخلق لنا من أدوات اإلدراك ما 
جيعلنا نحس بتلك اآليات العظيمة، فنعظم خالقها، ثم خاطبنا بوحيه الكريم وبكالمه 
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احلق امليرس لكل الناس مع تفاوت قدراهتم يف الفهم واالستنباط، ومن رمحته هبم أنه ل 
يربط اإليامن بمدى قدرة عقولنا عىل استيعاب أرسار هذه اآليات، بل أمرنا أمًرا عظياًم 
مقدًسا بذاته فوق براهني حجج الدنيا كلها، أمًرا ال يسعنا اال السمع والطاعة له، لقد 
أمرنا أن نعلم جمرد العلم، سواء قبل الربهان أو بعده، بالربهان أو من دونه، أن نعلم 
علاًم كونيًّا جمرًدا أنه اهلل، وأنه ال إله إال هو، وأمرنا باالستغفار عام اقرتفناه من سوء ظن 

مث   يت  جث        ىت   مت    خت    حت      جت      )يب   تعاىل:  قال  فعل،  أو  قول  أو 
ىثيث  حج  مج  جح  مح( ]حممد: 19[ ثم أكد لنا أن احلقيقة اإليامنية قادمة 
بإذنه، وستسقر بعد هذا العلم، وسيخبت القلب الباحث عن احلق بصدق، وخيضع هلل 
العلم،  العقل بمجرد هذا  تبًعا لذلك كل األعضاء واجلوارح وحتى  بسببها، وستنقاد 
لقد وعدنا بذلك القادر عىل كل يشء فضاًل منه وتكرًما، وعدنا هبذه اهلداية إىل الرصاط 
هذه  خالل  من  سيتحقق  املطلوب  اإليامن  بأن  وعًدا؟!،  منه  أصدق  ومن  املستقيم 

)ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   املراحل: 
ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ( ]احلج: 54[.  

*****

حب الر�سول 

من حمبة اهلل العظمى يتفرع حمبة أخرى لتشمل حب كل يشء من عنده، ويف مقدمة 
يف  نجد  الذي  باملؤمنني  الرحيم  الرؤوف   ، حممد  نبينا  احلبيب  املصطفى  حب  ذلك 
إنه سيد ولد آدم  سنته وسريته وتوجيهه املالذ من كل وحشة فكر ووسوسة شيطان، 

الذي توىل اهلل تعاىل تقديمه خللقه بنفسه: )ھ ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ( ]التوبة: 128[ 
ما سأله سائل إال وأعطاه مسألته، أرأيت كيف كان رحياًم مشفًقا عىل أصحابه الذين 
أفصحوا له عام كانوا متخوفني مرتددين من قوله إال له، كتخوف بعضنا اليوم من أن 
يبوح بام يشاهبه، فلم يزجرهم أو جيرمهم أو ينهاهم ابتداًء، بل استفهم منهم استفهام 
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بقوله:  أواًل  للحق  املتعطشة  قلوهبم  من  الوحشة  فتيل  نازًعا  لألمر،  املبسط  املشفق 
»أَولإمتوه؟«، سأهلم، وكأنه ينتظر ذلك منهم منذ زمن، كأنه يريد رؤية ثمرة مرشوعه 
اإليامين العظيم يف أصحابه، وإال ملا قال هلم: »احللإ لل الذي رد ك إه إىل الوسوسة«، 
التي  لتلك  لديه إشكالية مشاهبة  لو أن كل من  أن )ذلك حمض اإليامن(، ختيل  مؤكًدا 
اللطف  هذا  جمتمعه  من  أو  موجهه  أو  شيخه  من  وجد  الصحابة،  بعض  عند  كانت 
والشفقة واألمان والتوجيه احلاين البشوش، حتى يأخذ بيده إىل األمان واليقني، ورب 
الفكرية  املعارك  تلك  قلبه  إنسان واحد يف وحشة حتتقن يف  يبقى  لن  السامء واألرض 
الطاحنة التي يواجهها منفرًدا، وهذا عالجها امليرس من اهلل ورسوله أقرب إليه من حبل 

الوريد، ولكنه قد حتمل هذا اجلفاء ممن حوله، وأجره عىل اهلل تعاىل.

 لقد كان احلبيب  مبلًغا أمينًا أقام كيان األمة عىل أساس من التقوى، فاستقام 
يطمح  أن  دون  للناس  اهلل  عن  فبلغها  خلقه،  إىل  اهلل  رسالة  ألنه  وصمد  الكيان،  هذا 
إىل ملك أو جاه، إنه مرشوع خيتلف متاًما عام كانت هتدف إليه أمم سادت، ثم بادت، 
كحضارات فارس والروم وقصور كرسى وقيرص وبابل والغساسنة واملناذرة )اخلورنق 
النبوة، ثم بادوا واندثروا، بينام بقيت رسالة املصطفى  والسدير()1(، الذين سادوا قبل 
عليه الصالة السالم متجذرة يف العقول واألفهام عىل الرغم من تواضع حياته املادية 
التي عكسها تواضع حجراته التي أبقاها اهلل يف مسجده للعربة، كام نراها اليوم، تلك 
أدنى  من  بيت  أصغر  يف  زاوية  الصغرية  مساحتها  يف  تشكل  تكاد  ال  التي  احلجرات 
بيوتنا املعارصة، وما له وما لدنيا بأيب هو وأمي، لقد كان جل مهه التبليغ وهداية الناس 
وإخراجهم من الظلامت إىل النور، ومن رمحته بالناس أن شق عليه أال يراهم مؤمنني 
اخلاصة:  املواساة  هبذه  ذلك  مهه  عنه  خمفًفا  القرآن  جاءه  حتى  به،  جاء  الذي  بالوحي 
أن  ذلك  وسبب   ]8 ]فاطر:   ) ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻڻ   ڻ   ڻ    ں   )ں  

)ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ضالل أولئك القوم كان جحوًدا متعمًدا للحق: 
ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]األنعام: 33[ وهذه ليست مسؤوليته: 

)1( قرص اخلورنق من قصور العرب يف اجلاهلية بناه املهندس الرومي سنامر بأمر من النعامن بن املنذر جنوب العراق 
يف القرن الرابع امليالدي وقرص السدير أقل منه حجاًم وقد بناه اللخميون املناذرة يف نفس الفرتة تقريًبا.
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)  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ( ]البقرة: 272[ فمسؤوليته هي 
البالغ بكل وسائله: )  ں    ڻ  ڻ  ڻڻ( ]الشورى: 48[ حتى يصل البالغ إىل منتهاه 

اَم َأَنا ُمنِذٌر( بأنه: )ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    باجلهاد، وكام أنه مبلغ فهو أيًضا منذر: )ُقْل إِنَّ
ڄ( ]ص: 65[ ولكن رمحته بأمته أوجدت لديه هذا الشعور باحلزن عىل ضالل قومه، 

لوال أن تداركته رمحة اهلل، وهو يتحرس عىل أمته طمًعا يف إنقاذهم من الضالل. 

العظيم  اخللق  هبذا  استحق  لقد  خلقه؟  وهذا  صفاته  هذه  كانت  من  نحب  أفال   
وتأديته لألمانة أن يكون هو األسوة احلسنة الواجب االقتداء به من قبل كل إنسان، يف 
كل يشء، يف أقوالنا وأفعالنا وأساليب دعوتنا، وأمرنا باملعروف وإنكارنا للمنكر، وعىل 
بيان احلق  إىل  وتلطفه مع من حيتاجون  تعامله  متجرًدا يف  به  يقتدي  أن  كل عال وداعية 
من الناس، فيبلغ عن اهلل ورسوله دون أن جيلب لذاته شيًئا من حق اهلل له، ويميض عىل 
العقبات بل  الناس إىل طريقه، متحماًل  الطريق املستقيم منادًيا باحلق هلل وحده، مرشًدا 
والعثرات بكل صرب واحتساب، فال يزجر سائاًل قط، وال يغلق باب استفسار مهام كان 
حساًسا دون أن حييله إىل جواب واضح كوضوح الشمس يف رابعة النهار، فالنبي  ل 
يكن ينطق عن اهلوى، وهو يوجه السائل للتفكر يف خملوقات اهلل، وينهاه عن أن يفكر يف 
ذات اهلل فيهلك، ملاذا هيلك؟ ألنه ال جمال ملؤمن وال كافر منذ آدم يف املايض وحتى هناية 
املطاف يف هذه الدنيا، أن يكون يف مقدوره معرفة أي يشء عن ذات اهلل عىل اإلطالق مهام 
فتح اهلل عىل اإلنسان من علم يف الدنيا، حقيقة حمسومة بشكل هنائي إىل األبد، قيض األمر 
وانتهى، إنه التحدي املطلق الذي ل جيد املكابرون يف مواجهته سوى اللجوء إىل اإلنكار 

والنفي واإلحلاد مكابرين، ولكن هيهات ثم هيهات موعدهم حلظة الندم عند املامت!

*****
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إذا حتقق اإليامن الصادق وحمبة اهلل ورسوله أواًل فإن العمل بمقتضاه سيأيت تبًعا 
له وبطيب نفس، وكام جاء يف القرآن، لن تكون العبادات العملية ثقيلة عىل اخلاشعني 
هلل الذين يعتقدون أهنم سيالقونه، وليس من هدف هذا الكتاب الدخول يف تفاصيل 
العلمي  اإليامن  وتقوية  حلفظ  الرضورية  األفعال  عىل  يركز  ما  بقدر  الفعلية  العبادات 
واالعتقادي، ولكي تصل إىل ذلك املستوى األمني من اإليامن الذي تأمن عليه، وتأمن 
به من كل خوف، وتلوذ به عن كل وحشة، وبه تصبح عىل احلق املبني، وتكيف حياتك 
الوجودية بكل اسرتخاء وطمأنينة دون وجل أو توجس بكل حرية كي تواجه حياتك 
مبتساًم، وتقبل الرحيل منها مبتساًم، وتضمن الفرحة الكربى واالبتسامة العظمى أمامك 
يف احلياة األبدية، فعليك أن حتصن إيامنك بخطوات عملية مع حسن الظن باهلل، فهو 

خري زاد لك يف الدنيا.

*****

الإميان قبل العمل

اإليامن أواًل ثم العمل ثانًيا، وهذا الرتكيز عىل رضورة ترسيخ اإليامن باهلل وتثبيته، 
التقليل من العمل والطاعات  كنقطة انطالق يف كل يشء يف وجودنا ليس املقصود منه 
اإلنسان  يعمل  وكيف  عمل،  كل  عىل  وأسبقيته  اإليامن  أمهية  لتأكيد  ولكن  والعبادات، 

قبل أن يعلم ملن يعمل، ومن يرجو وخيشى: )يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       
تكرار  رس  هو  وهذا   ]19 ]حممد:  مح(  جح   مج   حج   ىثيث   مث  

ٻ   ٻ   )ٻ   الصالح:  بالعمل  متبوًعا  بل  مقروًنا،  القرآن  يف  اإليامن  ذكر 
من  عملية  ترمجة  من  اإليامن  عىل  يرتتب  ما  أمهية  عىل  يؤكد  ما   ]25 ]البقرة:  ٻ( 
طاعة اهلل واجتناب معاصيه، ومن الطبيعي أن يزيد هذا اإليامن بالطاعة، وينقص باملعصية 
حتى إنه ليكون يف حلظة الوقوع يف املعصية أقل ما يكون لتغلب شهوة املعصية عىل قوة 
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استحضار اإليامن، لكن رسعان ما يسرتد اإلنسان وضعه الطبيعي باإلقالع واالستغفار 
ْلل حسلُتل، وساوْلل  والتوبة املمزوجة باحلزن والندم كام جاء يف احلديث الصحيح: »من سهَّ

س َِّئُتل، فاو مؤمٌن«)1(، وهذا ورب السامء هو الفضل العظيم من اخلالق عىل املخلوق.

نحن يف أمّس احلاجة إىل املصاحلة الفكرية مع الذات، ووضع حدٍّ لتلك املعارك 
املحتدمة داخل بعض النفوس املؤمنة عن الوجود ومآالته، وذلك عن طريق عالجها 
وعماًل،  وقواًل  اعتقاًدا  به  والقبول  املريح،  اإليامين  بالواقع  واإلقرار  الوحي  ببلسم 
فنستعيذ بالرب الرحيم من الشيطان الرجيم ومن وساوسه كلها، ونعرف قدرنا حق 
املعرفة يف هذا الوجود، ونتواضع هلل الواحد القهار منكرسين بني يديه بضعفنا وفقرنا 
بصرية  وعىل  األنبياء  منهج  عىل  إيامًنا  نؤمن   ، إبراهيم  أبينا  بركب  ونلحق  إليه، 
ودراية، وليس إيامن العجائز عىل غفلة وبالهة، إيامًنا نتفكر من أجله يف الوجود، فنزداد 
معرفة ويقينًا بخالقه سبحانه، ونرتقي باملعرفة الوجودية كي نزداد إعجاًبا وتعظياًم لرب 
الوجود الذي لن ندركه بحواسنا وال حتى بعقولنا التي وهبنا لندرك هبا ما ال ندركه 

باحلواس، ولكننا صدقنا خربه حني جاءنا من أصدقنا، ومن أصدق من اهلل قياًل؟

الدنيا مستظلني بظل اإليامن، وسنتأمل ما حولنا من اآليات   سنميض يف حياتنا 
الكونية املحسوسة كالكواكب... القمر.. الشمس.. ونزيد عليها بتأمل ما كشفه لنا العلم 
من جمموعات شمسية وجمرات وكويزرات، سواء ما أدركناه بحواسنا أو ما توصلت 
ما  إىل أضعاف أضعاف  بنا  العلم  ولو وصل  واستنتاًجا،  استنباًطا  مدارك عقولنا  إليه 
وصلنا إليه اليوم فلن نقرتب من معرفة ما ل نخلق ملعرفته إطالًقا، ولن نتجاوز أقىص 

ہ   ہ   )ۀ   قال:  ثم  تأمل،  حني  قبل،  من  إبراهيم   أبونا  إليه  وصل  ما 
ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ( ]األنعام: 79[ ولنعلم 
علم اليقني أن الوحي وحده هو سبيلنا الوحيد للوصول إىل أي خرب غيبي، وأن خربه 
ا يف إكامل منظومة املعرفة يف الدنيا وما بعدها، وأن التصديق به رضوري  رضوري جدًّ
كرضوة الغذاء والتنفس للحياة، ولنستسلم هلل استسالما ال يشوبه أي تردد وال مكابرة، 
وهنا تتجىل لنا معرفة احلكمة من األعامل التعبدية هلل املبنية عىل اإليامن الصحيح، كالركوع 

)1( احلديث رقم )6294( يف صحيح اجلامع لأللباين.
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والسجود والطواف والصيام والوقوف بعرفة واملبيت بمزدلفة والرمي واخلضوع املطلق 
هلل اعتقاًدا وقواًل وعماًل، إنه لزاًما علينا أن ننحني له وبكل اإلخالص راكعني، ونخر له 

ساجدين، مقتدين بالرسول األعظم  الذي امتثل ألمر اهلل الذي أمره بقوله: )ڭ  
ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  
)ۓ  ۓ      تعاىل:  وبقوله  ]الروم: 30[   ) ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  

ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ( ]طه: 132[. 

*****

)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ(    ]البقرة: 138[

 إهنا الفطرة السليمة والعروة الوثقى التي قوامها اإليامن الراسخ والعمل الصالح 
أشكال  هبا كل  اليقني  يتحطم عىل صالبة  التي  وفطرته  اهلل  باهلل، صبغة  الظن  وحسن 
وإن  إنسان،  كل  عليها  يولد  اخلالق  من  فضل  وهي  واليأس،  والوسوسة  الشكوك 
عصفت به أمواج بحار الفكر فيام بعد، وتفجرت أمامه براكني التساؤالت الكامنة التي 
ل ولن جيد اإلنسان هلا جواًبا من عنده، ولن جيد حالًّ هلا إال بالتسليم املطلق هلل اخلالق 
علينا  وجب  هنا  من  هبا،  مستمسكون  ونحن  مستكربين،  غري  صاغرين  له  واالنقياد 
الفرار إىل اهلل طمًعا يف السالمة واألمان، رافعني شعارنا يف وجه كل جاحد ومعارض 
به،  نؤمن  بعبوديتنا هلل وحده،  الفخر  ونفتخر كل  العزة،  نعتز كل  إننا  وكافر وملحد: 
ما  املستقبيل  واألمن  واألمل  والسعادة  الطمأنينة  من  ذلك  يف  ونجد  ونطيعه،  ونحبه، 
ل خيطر عىل بال من حرم منه، وجدنا أنفسنا هنا يف حديقة السعادة الدائمة بعناية اهلل 
االستسالم  كامل  نستشعر  ونحن  النعيم،  يف  نتلذذ  إننا  مماتنا،  وبعد  حياتنا  يف  وحفظه 

والتسليم املطلق للخالق العظيم، وشعارنا هو: )ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  
حئ      جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ  ەئ  

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ( ]األنعام: 162- 164[. 
*****
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خطوات عملية احرتازية 

ولكي تعلم هذا العلم الرضوري لكل ما بعده، وتؤمن هذا اإليامن، وتتمتع هبذه 
الطمأنينة واألمان، ال بد أن تقوم بخطوات عملية فورية إلمتام هذه املكاسب الثمينة 

واملحافظة عليها، ومنها ما ييل: 

الوجود كله - 1 الطمأنينة، واستقبل هذا  إليه كل  الثقة، واطمئن  ثق باهلل تعاىل متام 
ا يف تفاعلك مع من حولك، كن  بروح هادئة مطمئنة، وترصف بشكل طبيعي جدًّ
مسرتخًيا واثًقا بأنك حتت رعاية من يملك كل يشء، ثم فكر، وابحث، ونّقب، 
واطلع، وحاور، وناقش، وجادل كيفام بدا لك األمر، ولكن تأكد أنك ستبقى 
)أنت كام بقي من قبلك، وكام سيبقى من بعدك( عبًدا ضعيًفا خلالقك حمتاًجا إليه، 
عالة عىل فضل اهلل ورزقه وعافيته، حمتاًجا إىل كل يشء يكون اخلالق فيه غنيًّا عنك 
وعمن سواك، فهو مالك امللك سبحانه؛ ال سواء وال رشاكة وال نّد له وال شبيه 
له يف وجوده وربوبيته وألوهيته للوجود كله، واعلم أن هذه هي احلقيقة املطلقة 
التي منها تبدأ وإليها تنتهي مهام طال بك الطريق، استحرض ذلك يف قلبك دائاًم 

حتت أي ظرف.

اعلم أن الذي خلقك قد خلق باختياره إىل جانبك املوت واحلياة وأموًرا أخرى - 2
وال  لك  قرار  ال  وأنه  العلم،  من  بلغت  مهام  استطاعتك  فوق  تكون  أن  قدرها 
إرادة بذلك، ومن رمحته أنه ل يكلفك هبا، ولن حياسبك عليها، بل جاء تكليف 
السيد القادر ألقىص درجات القدرة، لعبده الضعيف ألقىص درجات العبودية 
استطاعته،  تكليًفا حمدًدا وفق  يؤمن،  ل  أنه  أم زعم  آمن  واالستسالم واخلضوع 

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   )وئ   ذلك:  يف  له  خيار  وال  هلل  عبد  فهو 
]مريم: 93[. فاصرب عىل ما يمر بك من خري ورش وابتالءات حتى  ېئ   ېئ( 
يوم املعاد، انتظاًرا للوعد احلق، فقد أمر اهلل بالصرب من أجله، وهنى عمن يثني 

عن االستعداد هلذا املوقف: )جئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  
يب( ]الروم: 60[ استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف. 
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التي تسعى جاهًدا للبحث عنها موجود يف نفس - 3 الطمأنينة  تذكر أن مصدر هذه 
منبع القلق الذي حييط بك؛ ألن األمر كله يتعلق باهلل سبحانه، وهو الذي له اخللق 
واألمر وإليه يرجع األمر كله يف هذا الوجود، فال فرار منه إال إليه، وال يوجد أحد 
تزداد شوًقا إليه كلام تضاعف خوفك منه إال اهلل تعاىل، أرأيت كيف ترتكب الذنب 
يف حق اهلل، فتخاف من اهلل، وتبكي شوًقا إليه وطمًعا يف مغفرته ورمحته وسرته؟! 
َفِلَم ال  إليه،  إال  اهلل  ملجأ من  أن ال  نفسك  داخل  مؤمن من  ملاذا؟ ألنك  أتدري 
طمأنينة  إىل  به  احلسن  الظن  هذا  مع  يتعارض  قلق  أي  بتحويل  وتبادر  باهلل،  تثق 
مطلقة بإذابته يف معني اإليامن الصايف، تأكد أنك هبذا احلال املرتدد فيها بني اخلوف 
والرجاء تصبح مؤمنًا باهلل وبالغيب حق اإليامن، وهذا الرصاع لبقائه، بل إن هذا 
األل الداخيل مما يدور يف تفكريك أحياًنا حوله واستعار هليب اجلدال هبذه الشدة هو 

تأكيد عىل جتذر إيامنك ورسوخه، استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف. 

 تلمس الواقعية، وابتعد عن األحالم والنرجسية، عليك أن تعيد النظر يف كثري من 4- 
أوهام السعادة املطلقة التي قد حتلم هبا أحياًنا يف الدنيا، فلست هنا يف دار جزاء، 
بل أنت يف دار ابتالء وامتحان ال خيار لك يف وجودك فيها وال رحيلك منها، 
دار تبدأ بآالم الوالدة، وتنتهي بآالم املوت واحلزن، وكلام مر عليك غبش أو قلق 
يف هذه الدنيا تذكر أن خيارك احلر حمصور بني اختيار طريق اجلنة أو طريق النار 
فقط، وأنك حتتاج إىل جماهدة النفس حتى تنتهي فرتة االمتحان بالنجاح املأمول 
خاصة  عناية  إىل  ومنك  منا  حتتاج  الفرتة  وهذه  باجلنة،  واالستقرار  اهلل  بحول 
وحذر وحيطة، خاصة أهنا فرصة واحدة وحيدة ال تتكرر مطلًقا، وسيكون أجرك 
مضاعًفا هبذا اإليامن الغيبي إذا علمت أن من كانوا أفضل منك وأعىل درجة من 
اليقني واإليامن، قد احتاجوا إىل جرعة خاصة من التثبيت الرباين وطمأنة القلب 
وتثبيت الفؤاد، عىل الرغم من أن الوحي كان ينزل عليهم، وُيطَلعون عىل بعض 

علوم الغيب مما ال تطلع عليه، استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف.

ال حتلم يوًما باالطالع عىل غيب اهلل أو معرفة رس من أرسار الوجود يف الدنيا سوى - 5
ما كشفه لك الوحي، فقد حكم اهلل بحكمه بأنه لن يظهر عىل غيبه أحًدا، وأن كل 
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ما قام به األولون من خوض يف مسائل الغيبيات ل تفلح بيشء؛ ألن عقوهلم أصاًل 
ل ختلق هلا، ول ولن يستوعبها عقل اإلنسان، ومجيع تلك املحاوالت ل تقدم، ول 
تؤخر يف احلقيقة شيًئا، ول تعالج أي إشكالية فكرية حول ما وراء هذا الوجود، 
ولوال خرب الوحي عن املايض واحلارض واملستقبل لكان اإلنسان أشد تيًها وضالاًل 
فيام خيص الغيب والنشأة األوىل واآلخرة، فال بد من حسم هذا األمر هبذا الوضوح 
مستأنًسا بكثرة من يؤمنون بالغيب واآلخرة من الناس كافة عىل اختالف مشارهبم 
ودياناهتم، مقارنة بقلة شذت عن القاعدة وأحياًنا تتصنع اإلحلاد مكابرًة ال اقتناًعا، 

واهلل أعلم بام يصفون، استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف.

ا، وأهوااًل يشيب منها الولدان، وبسببها تضع - 6 اعلم أن أمامك مستقباًل خميًفا جدًّ
كل ذات محل محلها، ومنها يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته 
التي تؤويه، وأول هذه األهوال هذا املوت الذي قد يدامهك يف أي حلظة، انظر 
ماذا يفعل باألحياء من حولك، يتخطاك إليهم، وسيتخطاهم إليك ال حمالة، أال 
تعجب من غفلتك هذه وأنت ال تدرك ماذا حيدث مليتك بعدك، وأنك ستكون 
مكانه يوًما ما؟ فأين املفر من هذه األهوال إذا ل نحزم األمر يف هذه احلياة من 
الذي  الطريق  هذا  وحشة  حقيقة  عن  تتغاىض  أن  إياك  ثم  إياك  هذه؟  حلظتنا 
العال اآلخر حااًل،  إىل  السفر  بزاد  تزود  أمام أهواله وحدك،  فيه مهك  ستحمل 
واحصل عىل حاجتك من األمن والطمأنينة واخلالص من كل خوف، واستعد 
ملا سيقابلك، فستنقطع عاجاًل أم آجاًل عن الدنيا وجداهلا وفالسفتها وملحدهيا 
ومؤمنيها ونورها وظالمها وليلها وهنارها، ونجومها وكواكبها وسامئها وأرضها، 
وقريًبا ستتخىل ويتخىل عنك املال والوالد والولد، وستقدم عىل عالٍ آخر ال حتمل 
فيه هوية وال مااًل وال لباًسا، وإىل كينونة أخرى مما ال يمكنك معرفتها إال بخرب 
الوحي الذي هو اليوم بني يديك ميرًسا، وأن كل هذه األهوال تنقلب أمنًا وفرًحا 

ورسوًرا مع اإليامن، استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف. 

اعلم أنك اآلن ال تزال يف فسحة العمل واالستدراك التام، ها أنت هذه اللحظة - 7
تقرأ هذه السطور، وأنت بكامل األهلية والعقل، فاغتنمها فوًرا لتصحيح وضعك 
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فاألعامل باخلواتيم، واحلد بينك وبني هناية هذه الفسحة هو فقط خروج هذه الروح 
الغامضة من هذا اجلسد الذي تلمسه، وتتحسسه بيدك، ال تدري متى يكون ذلك، 
فقد تواجهه يف هذه اللحظة أو بعد دقائق من قراءتك هلذه العبارة أو بعد أيام أو 
سنوات، فهيا إىل التزود من اآلن واالستعداد يف كل حلظة للرحيل املحتوم الذي ال 
رجعة فيه، وأعظم زاد هلذا السفر هو اإليامن باهلل حق اإليامن، اإليامن الذي ألمهيته 
وجب تكرار التذكري به عىل مسامعك وعًظا وخطابًة وصالًة وقراءة قرآن وأذكاًرا، 
فبادر وبادر وبادر، فورب السامء إين ألكتب هذه السطور اآلن يف تسابق مع األجل 
وجهل بالزمن، ال أدري هل أمتكن من نرشه بنفيس أم سيسبقني األجل، فينرشه 
ا يب، كم نحن ضعفاء أمام هذه األقدار الكربى ونحن ال نعلم متى  َمْن بعدي برًّ
وأين وكيف سنموت، واهلل املستعان، استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف. 

ال جتادل يف أصل هذا الوجود بغري علم، وتذكر أنك موجود أصاًل دون أن متلك - 8
قرار وجودك وال عدمك، وال التحكم يف حياتك األوىل قبل والدتك، فتختار 
موتك  زمان  حتديد  متلك  وال  وأجلك،  ورزقك  ومكانك  وزمانك  صورتك 
ومكانه، وعىل كل من يدعي الندية واملزامحة غري املتكافئة يف الوجود أن يستحيي 

من اهلل اخلالق القادر القائل: )ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  
خب  مب( ]لقامن: 34[ لن تعلم ولن أعلم ولن يعلم أحد من اخللق عن هذا 
إىل كل عون  فقراء حمتاجون  عباد ضعفاء  أننا  اليقني  نعلمه علم  الذي  بل  كله، 
لنا بيشء إال  القادرعىل كل ما نعجز عنه، وال علم  ومساعدة من خالقنا وحده 
الدنيا ستبقى أرسار الوجود فوق املستطاع مهام أويت  بام علمنا اهلل به، ويف هذه 

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     الذي:  اإلنسان من علم؛ ألن اهلل وحده هو 
ې   ى      ى( ]طه: 110[ استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف. 

هامشية - 9 وتذكر  الوجود،  غرائب  تواجه  وأنت  الذايت  الغرور  هذا  من  ختلص 
نائية من  بالنسبة إىل الوجود، وأنه جمرد خملوق مغمور مدرج يف زاوية  اإلنسان 
ملك امللك اجلبار الذي خلقه، وخلق حتى الدود التي ستأكل جسده مستسلاًم هلا 
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بال حراك بعد موته، وخلق من سيتولون التعامل مع جسده املسجى بعد املوت، 
غساًل وتكفينًا وصالة ودفنًا بال أدنى حراك منه أيًضا، إن التفريط يف االستعداد 
اإلطالق،  عىل  اخلطر  أخطر  بل  اخلطر،  منطقة  إىل  املرء  ينقل  اللحظة،  لتلك 
االستسالم  إن  بل  ليس هزيمة وال ضعًفا،  بالعبودية هلل  االقتناع  إىل  والوصول 
هلل تعاىل هو غاية الشجاعة وفق املنطق السليم والعقل السوي، وال ُيعّد إال قوة 
ا، ولو مجعنا املفكرين والفالسفة األولني واآلخرين ومعهم األنبياء  وبطولة وعزًّ
فلن  كتابه،  أمام  رأي  صاحب  وجلس كل  مفتوح،  ميدان  ويف  واحد  صعيد  يف 
كتايب ومؤلفايت،  وإليكم  فكري  الناس، هذا  أهيا  إال:  املسكني  الفيلسوف  يقول 
وما توصلت إليه بعقيل، ساحموين عىل التقصري! أما األنبياء فسيقولون مطمئنني: 
هذا وحي ربنا وكالم ربنا ورشع ربنا وخرب ربنا ونحن مبلغون عنه، من اهتدى 
فلنفسه، ومن ضل فإنام يضل عليها، وسيتقدمهم سيد اخللق  وبني يديه القرآن 

العظيم قائاًل: أهيا الناس، )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  
تلقيته  اقرؤوا كتاب ريب،  ]اإلرساء: 9[  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( 
وحًيا من ريب، وما أنا إال مبلغ عنه، إنه ليس كتايب، فأنا ُأمّي، بل هو كتاب عزيز، 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد، فيا ترى إىل أين 
تتجه األنظار والعقول السليمة يف هذا املرسح املفتوح؟ وأي الفريقني أقرب إىل 

احلق، وهيدي إليه وأحق أن يتبع عليه؟: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

ڍ     ڌ  ( ]يونس: 35[ استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف.

ال - 10 التجريبية  العلوم  طريق  عن  معارف  من  إليه  التوصل  يتم  ما  كل  أن  اعلم 
يعكس احلقيقة املطلقة لفهم أرسار الوجود، فهي قارصة دوهنا لقرص قدرتنا عىل 
اإلحاطة بالعلوم كلها، وأن توظيف النصوص يف غري مكاهنا ال خيدم النصوص، 
وال يربهن عىل احلقيقة، لست يف حاجة إىل أي تكلف ثبت فيه ما قد ال حتتاج إىل 
إثباته، انطلق من الفطرة السليمة، واستعن بربك أواًل ثم بالتقدم العلمي ثانًيا، 
ر عن ساعد اجلد واستربئ لدينك وأمانتك ومستقبلك بقبول اإليامن  ولكن َشمِّ
واجلدل،  للعبث  وقت  ال  أنه  واعلم  يوافقه،  ل  أم  العلم  َواَفَقُه  وترشبه  وتقبله 



499

 الفصل التاسع عرش: ماذا عت ك أن لعلل لوي لعتم؟ 

فعجلة الزمان تسري وعمرك القصري ينقص، وأنت يف كل ثانية تزحف إىل هنايتك 
املحددة والثابتة مسبًقا لن تسطيع بعدها شهيق َنَفٍس قد زفرته، أو زفري َنَفس قد 
شهقته! إنك يف أمّس احلاجة إىل أن تشهد شهادة احلق أنه ال إله إال اهلل، وهذه 
الشهادة لك أنت واهلل غني عنها، فقد شهد بنفسه عىل ذلك، وشهد معه مالئكته 
وأولو العلم من البرش، شهادة لإلنسان رشف االنضامم إليها، وال يضريها إعراضه 

عنها، إهنا تلك الشهادة الكونية بوحدانية اهلل وألوهيته وربوبيته: )ٿ   ٿ  ٹ     
ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ( 

]آل عمران: 18[  استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف. 

اعلم أنك ستقدم عىل اهلل فرًدا، كام جئت إىل الدنيا فرًدا: )  ۇئ  ۆئ  ۆئ   - 11
أن  فعليك   ]94 ]األنعام:  یی(  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   

أمرها  التي  الكون  بأمور  تنشغل  الذايت اخلاص بك، ال  تعطي األولوية لشأنك 
خلالقها، وهي أكرب منك ومن الناس أمجعني، وال بشأن الناس الذين قد خيرجون 
منها ساملني وأنت متوهم أهنم معك يف التسويف والرتدد حائرون، أال تراهم من 
بشأنه عنك وعن غريك؟ يصلون  امرئ منشغل  للرحيل كل  يستعدون  حولك 
وحيمدون  وهيللون  ويسبحون  القرآن  ويقرأون  وحيجون  ويصومون  ويزكون 
ويتوبون ويستغفرون! بل إهنم يقدمون أرواحهم ويستقبلون املوت يف سبيل اهلل، 
إيامنا واحتسابا تاركني خلفهم األهل واملال والدنيا بأرسها، وال يفعل ذلك إال 
من أيقن حق اليقني أنه سيالقي ربه  الذي وعده وعد احلق بأنه سيوفيه أجره عىل 

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ( عنه:  اهلل  قال  يوم  يف  ذلك 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ( ]النحل: 111[، قد أيقنوا هبذا اليوم فاعدوا له 
فأنقذها، واستيقظ  بنفسك  آمنوا، وعليك  العدة، فاسمع كام سمعوا، وآمن كام 
من سباتك كام استيقظوا، وعليك بنفسك فأنقذها أواًل، وال جتعلها وقوًدا لرصاع 
البرش وجدال الفالسفة واملتكلمني عرب العصور، فلو تتقىص حقيقة غالبيتهم إن 
الصفات  عىل  بينهم  اختالف  مع  اهلل،  بوجود  مؤمنني  لوجدهتم  مجيعهم  نقل  ل 
وغياًبا  ذهاًبا  تتصادم  املضطربة  كالطيور  ولكنهم  واملكان،  والزمان  والكيفيات 
فوق  فيام  خاليهم  فرط  حيطم  الذي  املحدود  العقلية  االستطاعة  قفص  داخل 
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قدراهتم بال شفقة، حتى إذا ما خرجوا خارج هذا القفص، وغرقوا يف الفوىض 
إىل قفصهم  بام ال طاقة هلم هبا، وما ل خيلقوا هلا أصاًل كّروا راجعني  الوجودية 
ومن  هبا  التشبث  حماولني  اكتسبوها،  التي  اليقني  منصة  فقدان  من  خوًفا  املغلق 
داخل القفص املعريف جياهدون أنفسهم لفهم ما يتوقعونه حوهلم خارج القفص 
مع إقرارهم بالعجز عن النفاذ إىل ما وراءه، هكذا حالنا يف الدنيا ونحن نحاول 
فهم غموض هذا الكون بمعايري ومقاييس األرض التي نألفها، ونعلم ظاهًرا من 

)ھ  ھ  ھ   علمها، وما فوق ذلك فال جمال ملعرفته إال بخرب خالقنا: 
ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( 
]الرمحن: 33[ بل حتدانا هنا ونحن عىل األرض واقفون أن ننظر إىل السامء، فنفهم 

شيًئا من أرسارها باحلواس أو العقل، وكرر التحدي والنتيجة الوحيدة لكل من 
رجع البرص يف الكون متأماًل هي: )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           
ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ( 

]امللك: 3- 4[ استحرض ذلك يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف.

اعلم أن نزول جربيل  هبذا اخلرب العظيم من اهلل ليقول للناس: )ں  ں  - 12
ھ    ھ   ھ    ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ  
 ]185 عمران:  ]آل  ۇ(  ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ  

جب   يئ    ىئ   مئ   )حئ   ولنا:  له  املبارش  باخلطاب  املصطفى   ولرسوله 
حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت( ]الزمر: 30- 31[ اعلم أن هذا أقوى 
النصيحة  أبلغ املواعظ )املوت( الذي يفر منه كل خملوق، تذكر تلك  إشارة إىل 
النبوية: »أكثروا من ذكر هادم اللذات«، وأن حلظة املوت رهيبة عىل احلي وامليت 
عىل حد سواء، تلك ورب السامء أعظم وأغرب وأخطر وأوىل حمطات التحول يف 
هذا الوجود، إهنا حلظة االنفصال عن الدنيا والدخول يف عوال اآلخرة وأهواهلا أو 
أفراحها! إهنا عتبة قصرية، ولكنها حتول ال يمكن ختيله، وانقطاع عن يشء معلوم 
لنا، واتصال بعال جمهول عندنا ال علم عن وجودنا هذا إال بخرب الوحي ملن آمن 
به، فهل أنت مستعد بحق ملواجهة ذلك االنقطاع الكامل بينك وبني كل يشء من 
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عاملك الذي تغرت به اليوم مما هيمك، ويقلقك، ويشغل بالك يف الدنيا من حياة 
وصحة ومال وولد ومرض وصحة وخالفات فردية أو سياسية وأخطار وموت 
وليل وهنار وأشجار وأمطار، هناك تواجه نتيجة اختيار اإليامن أو الكفر، ليؤول 
العدل  النار، وهذا منتهى  إما إىل اجلنة وإما إىل  املطاف من خالل هذا االختيار 
وأنت يف هذه اللحظة ختتار بكل حرية، وتعلم مسبًقا عاقبة كل اختيار، فمن كفر 
فالنار يف انتظاره، ومن آمن فقد استحق أوىف اجلزاء وأكمله يف اجلنة، تفضل تسّلم 

نتيجة احلكم مسبًقا: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  
ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( ]الكهف: 29- 31[  استحرض ذلك يف قلبك دائاًم 

حتت أي ظرف.  

مع التأكيد عىل حقيقة ما حتمله من إيامن فطري إال أنك يف حاجة إىل تنقيته من - 13
فتش  طفولتك،  منذ  منك  متكنت  خاطئة  إيامنية  تصورات  من  يشوبه  ما  بعض 
والوجود  اهلل  عن  هلا  حقيقة  ال  التي  الذهنية  التخيالت  بعض  وستجد  بعمق، 
تقيم  أن  صحيًحا  فليس  والشياطني،  واملالئكة  والوحي  والنار  واجلنة  والبعث 
أول تصور طفويل سطحي  بعد نضجك عىل  الشاهقة  اإليامنية  أفكارك  رصوح 
بينام  مضحك،  أنه  بعد  فيام  تكتشف  هزيل  متثييل  قياس  وفق  الوجود  عن 
السطحية  األطفال  خياالت  عن  ختتلف  راسخة  قواعد  إىل  حيتاج  الناضج  إيامنك 
وتصوراهتم الساذجة التي تشكلت بام ال يتوافق مع فطرهتم السليمة، ويف مقدمة 
ذلك أن تتجنب )أنسنة( اخليال والتصورات بام ال يتناسب مع عظيم أسامء اخلالق 
واستبداهلا  جذورها  من  اخلاطئة  املفاهيم  تلك  باستئصال  عليك  صفاته،  وعلو 
التي  تعاىل  اهلل  عن  الرصحية  الوحي  ونصوص  وفطرتك  نضجك  مع  يتناسب  بام 
أصبحت تفهمها وتفقهها جيًدا كقوله تعاىل: )ٺ  ٿ ٿٿ( ]الشورى: 11[ 



502

جُه بآفاق العلم واملعرفة  ثق بإيامنك الذي حتمله، ولكن هذبه بنور الوحي، وَتوِّ
باهلل  واثًقا مؤمنًا  التجديد كي تكون  إىل هذا  أكثر خشية هلل، حتتاج  التي جتعلك 
وحمسنًا الظن به، ثم ابدأ حياتك اجلديدة مستنرًيا بنور اهلل احلق كي تعلم إىل أي 
مدى كنت تعيش يف التيه من حيث ال تدري، عندما كنت غارًقا يف الغفلة والتقليد 

عىل غري بصرية، بينام نور اهلل بني يديك ميرًسا لك ولكل الناس: )ڳ  ڳ            ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہہ  ھ                  ھ  ھ  ھ  ے          ے  ( ]األنعام: 122[ استحرض ذلك 

يف قلبك دائاًم حتت أي ظرف. 

له والعمل بمقتضاه، - 14 أنه ال خيار لك سوى اإليامن باهلل وحده ال رشيك  اعلم 
وهذا ما تضمنته أعظم عبارات التوحيد )ال إله إال اهلل( التي ال يتقدم عليها أي 
يشء، فإذا صلحت صلح ما بعدها، وإذا فسدت فسد ما بعدها، وأنه من دون 
هذا اإليامن لن يكون لك أمل يف النجاة والراحة والسعادة والسالمة يف املستقبل، 
وكيف ال ختتار اإليامن الذي به يتحقق األمان وأنت عىل يقني تام بأن يف الوجود 
وحشة وأماًنا، وخوًفا ورجاء، وحزًنا وفرًحا، وحياة وموًتا، وأشياء متعارضة، 
وأخرى متناقضة، وغريها متضاربة، وأنك ال تستطيع أن حتملها عقلك؛ لعجزك، 
وأوجدك،  أوجدنا  الذي  اهلل  نحب  وأننا  وحده،  اهلل  بيد  ذلك  كل  أن  وليقينك 
ووعدنا بأنه سيحبنا إن أحببناه، وأن حبه ال يمكن إال أن يكون مقروًنا بخطوات 

عملية منا تثبت املصداقية يف اتباع وحيه: )ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   
ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   ( ]آل عمران: 31[ استحرض ذلك كله يف مجيع 
هذه االحرتازات املبارشة حتت أي ظرف، واستعن باهلل، واسأله اهلدية والثبات 

عىل احلق إىل أن تلقاه. 

*****
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لَيهنِك اإليامن وحسن الظن بالرمحن أخي املؤمن وأختي املؤمنة، ليهنك القرب 
من ربنا الرب الرحيم الودود، لَيهنِك اجتامع خوفك منه ورجاؤك، لَيهنِك أنك ل توجد 
حيث ال يوجد رب وال إله وال خالق وال باٍق سواه يرزقنا من السامء واألض، وهو 
حييي ويميت، وهو عىل كل يشء قدير، هنيًئا لك هذا اخلري الذي وجدت نفسك فيه 
الفزع  يوم  أمان  أنت مع اهلل، واهلل معك، وقد وعدك بكل  إيامنك،  إيامًنا مع  فازددت 
األكرب: )ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی( ]غافر: 
15[ فسبحان من جعل الطمأنينة كل الطمأنينة بالقرب منه واللوذ به واللجوء إليه، وعىل 

الرغم من كل ما ذكرناه عن الوجود وآماله وآالمه ووحشاته، يكفي أن نتذكر أن ربنا 
)الرمحن(، فنرتك كل وحشة وراءنا، وتغشانا مع اإليامن باهلل سعادة ال نظري هلا، ونشعر 
باألمان من كل يشء، ربنا آخذ بناصيته، شعور ال حيده الزمان وال املكان وال احلياة وال 
بنا أن نجعل ملثل هذا املوضوع خامتة؟ كال،  يليق  املقيم  النعيم  أفبعد هذا  بعد املامت، 
وهدايته،  ربنا  بنور  مستمتعني  الطويل  القدري  الطريق  أول  يف  نزال  ال  نحن  كال،  ثم 
من كتاب إىل كتاب، ومن عبادة إىل عبادة، ومن جيل إىل جيل حتى النهاية، وما زلنا 
ننتظر مآالت هذا الوجود احلميدة التي وعدنا هبا ربنا، فمنذ أن خلقت هذه الروح يف 
اجلسد وهي باقية، تفارقه مؤقًتا يف املوتة األوىل يف الدنيا التي ال موت بعدها أبًدا إىل أن 
تعود الروح إىل اجلسد يوم البعث، فيستقر اإلنسان بروحه وجسده يف أحدمها، إما دار 
القرار، أو دار البوار يوم القيامة، هناك ستكون اخلامتة احلقيقية فقط ألحداث الوجود 
ملن  نكد، وال غل وال حسد،  فيها وال  أبدية ال شقاء  وبداية حياة  بعده،  والقيامة من 

)پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   الذي:  الواحد األحد،  باهلل  آمن 
ٿ( ]اإلخالص: 3-4[ فال يتوقف األمر عند خامتة كتاب، وال هناية حمارضة، أو حتى 
هناية احلياة، إنه نفق قدري هائل أوجدنا فيه اخلالق العظيم، حتدنا من جوانبه تصوراتنا 
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أو نسرّي فيام ال حساب  الوجود، نسري فيام سنحاسب عليه،  وعلمنا املحدود عن هذا 
: )ىئ  يئ         جب  حب  خب   عليه يف اجتاه واحد حتمي حتى هنايته عند اخلالق 

مب  ىب  يب  جت  حت ( ]الواقعة: 49- 50[.

*****

ة  قيام احُلجرّ

آياته،  علينا  يتلون  رسله  إلينا  أرسل  أن  بعد  اخلالق  أمام  حجة  ملخلوق  يبَق  ل 
وينذروننا لقاء يوم القيامة، لقد قامت احلجة، وأنزلت اآليات، وشهدت املخلوقات، 
وشهد اهلل نفسه بأنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم، هبذا يصبح اإليامن باهلل رضورة 
كونية وحيدة ال يستقيم الوجود إال به، وملاذا ال نؤمن به حق اإليامن وقد خلقنا عىل 
أنفاق حياتنا  لنا ظالم  النور لتيضء  الفطرة، وتفضل اهلل علينا برسل حيملون مشاعل 
الدنيا حتى نصل إىل نوره الدائم يف اآلخرة، وجعل املوت حمطة حتول من حمطات الطريق 
الطويل، وجعلنا هبذا اإليامن نسلك طريق النجاة الوحيد يف الوجود، ونعظم العظيم 
يشء  كل  عىل  وهو  يشء،  كل  بيده  الذي  التقدير  يستحق  من  ونقدر  الودود،  األعظم 
قدير، أصبحنا هبذا اإليامن أناًسا أسوياء؛ ألننا ترفعنا عن الضالل كل الضالل املبني، 
شهدنا أنه ال إله إال اهلل يوم أن رأينا هندوسيًّا يعظم بقرة، وتذكرنا أننا نعبد اخلالق املقدر 
هلذا الكون يوم أن عبد البوذي والعريب املرشك حجًرا ال ينفعه وال يرضه، فاستشعرنا 
إليه، وتوكلنا عليه،  أمرنا  ففوضنا  قادر،  قيوم  إله حي  القربى واملالذ اآلمن من  دفء 
له  الدنيا مالًذا  نار  يعتقد أن يف  به يوم رأينا جموسيًّا  محدناه وشكرناه عىل نعمة اإليامن 
فعبدها، ويوم أن زعم )امللحد( أنه ال وجود هلل، فبقي حريان ال يدري عن ماٍض، وال 
يستمتع بحارض، وال يرجو مستقباًل، طار منه عمره مفرًطا ساخًرا من املؤمنني يف حياته 
الدنيا، حتى أدركه املوت، ووقع يف املأزق الذي ال انفكاك منه، فام كان موقفه إال أن 

نطق بكلامت احلرسة التي ليس بعدها حرسة قائاًل: )ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب  حب          خب  مب  ( ]الزمر: 56[  وكل ذلك آتيه ال حمالة، كام سيأيت كل من أعرض 
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عن احلق، فأدركه املوت عىل ذلك، وحينها سيكون املوقف: )ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ( ]القصص: 75[.  

هم  وال  عليهم  خوف  ال  بأن  املوعودون  وهم  باإليامن  املؤمنون  يلوذ  ال  وملاذا   
منه  برمحة  رهبم  يبرشهم  القيامة  حمرش  يف  حضور  بكل  السعيد  الطرف  إهنم  حيزنون، 
ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم، جيدون لذة النعيم بنور إيامهنم الذي يسعى بني 
أيدهيم يف موقف ل حيسب له الكافر وامللحد حساًبا، إنه ذلك اليوم الذي يرضب اهلل 
بني املؤمن والكافر بسوٍر باطنه الرمحة للمؤمنني وظاهره العذاب من جهة من سينادهيم 
حينها ممن كان جيادهلم يف اإلحلاد يف الدنيا منكًرا ربه والبعث والنشور واجلنة والنار، 
الرهيب  املشهد  ليكون  تعاىل  اهلل  أمر  زائفة حتى جاءه  َأماٍن  بالدنيا ومؤماًل عىل  ا  مغرتًّ

بتلك الصورة التي أخربنا عنها القرآن يف قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٹ      ٿ     ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ       پ   پ   پ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  
ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  
ۆ   ۆ   ۇ    ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ           ھ   ہھ  
ائ   ائ    ىى   ې   ې     ې   ې   ۉ    ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  

ەئ( ]احلديد: 12- 16[. 
*****

اأما اآن للقلوب اأن تخ�سع؟! 

فقد  احلق،  من  نزل  وما  اهلل،  لذكر  قلوبنا  ختشع  ألن  أوان  كل  آن  لقد  واهلل  بىل، 
اقرتب حسابنا، وعلينا أن نحذر كل احلذر من هذه الغفلة املهلكة، فقد: )ٱ  ٻ    
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ( ]األنبياء: 1[ فام الذي حيول بني املعرضني وبني أن 
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يرتكوا كل يشء حيول بينهم وبني االقرتاب من اهلل اعتقاًدا وقواًل وعماًل، ويتوجهون 
إليه وحده ال رشيك له مؤمنني به ومتوكلني عليه؛ كي يكفيهم أمر كل يشء يف وجودهم 
يف الدنيا واآلخرة، وحيفظهم من أمامهم ومن خلفهم وعن أيامهنم وعن شامهلم ومن 
نطًقا عن هوى،  الذي ل يكن  املأثور  النبوي  الدعاء  فوقهم ومن حتتهم، تذكروا ذلك 
, وِمْن َخْتفي، وعن لل لي، وعن شمل، ومن  »التام، احفظلي من بل لإيهَّ  : يقول 
فولي، وأعوذ بعظلتك أن ُأْغتال من حتتي«)1(، أليس هذا هو الضامن الكوين لسالمتك 

من مجيع اجلهات املحيطة بك، الضامن الذي ال ضامن قبله وال بعده؟

قوة  منا  أشد  وكانوا  قبلنا،  من  كانوا  الذين  أولئك  إىل  القران  أشار  مرة  من  كم   
وآثاًرا يف األرض، وعمروها أكثر مما عمرناها يف وقتهم، وأمرنا أن نأخذ العربة يف تدبر 
ما حدث هلم؛ كي ال نكرر إعراضهم وصدودهم، فنهلك كام هلكوا، لقد تتبعنا بعض 
آثار األولني واملعارصين من فالسفة وحكامء حول الوجود ومن أوجده ممن حاولوا 
االستغناء عن اهلل، فلم يفلحوا، والحظنا صفاء ونقاء وبقاء خطاب األنبياء ورسوخه 
مدى الدهر؛ ألنه يراعي التوازن الرضوري بني املحسوسات واملعقوالت والغيبيات، 
التي ال تعرف إال من خالله، ل نجد  الغيبية  وأنه الشفاء للكثري من غوامض الوجود 
وسيلة لفهم أرسار وجودنا ومآالته سوى هذا الوحي املنزل من اخلالق العليم، وقفنا 
عىل شواهد من إعجاز الوحي وتنزله يف اجلدال مع املخالف طمًعا يف هدايته، وملسنا 
تفضل القوي الغني بالتنزل للفقري الضعيف، وأنه غاية الكرم والشفقة عليه، وأرشق 
علينا نور حضارية الوحي يف املعامالت واملوازنة بني اخلوف والرجاء وتغليب جانب 
الرجاء، وعلمنا منه مقام املعبود القوي الباقي أمام ضعف العابد الفاين، ورأينا املوت 
قد قدره اهلل علينا خيطفنا، وال يرتك منا أحًدا، وأدركنا عجز اإلنسان أمامه مؤمنًا كان أم 
كافًرا، وأن اإلنسان هاميش يف الوجود ال يكاد يذكر زماًنا ومكاًنا بالنسبة إىل غريه من 

)1(  احلديث رواه ابن عمر قال: ل يكن رسول اهلل - صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم - َيَدُع هؤالء الدعوات 
حني ُيميس وحني ُيصبح: »التام، إين أسألك العاف ة   الإف ا واآلخرة التام، إين أسألك العفو والعاف ة 
  دللي وُدْف اي وأميل ومال التام اسرت عورايت - و  رو: عوريت-  آِمْن رْوعايت التام احفظلي من بل 
لإيهَّ وِمْن َخْتفي وعن لل لي وعن شمل ومن فولي وأعوذ بعظلتك أن ُأْغتال من حتتي«. أخرجه أبوداود 

)198/5/برقم 5074( وصححه األلباين.
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املخلوقات الكربى، فكيف بمقام اخلالق األكرب من كل يشء سبحانه؟، وعلمنا طرًفا 
من اجلوانب املوحشة يف وجودنا مع ضعف اإليامن واملالذات اآلمنة منها معه، ووجدنا 
الدفء واألمان يف الفرار من اهلل إىل اهلل تعاىل فقط، وعلمنا أنه جيب علينا العلم أواًل 
باإليامن القلبي ثم العمل ثانًيا بالعبادات الفعلية، فامذا نريد بعد ذلك؟ وماذا بقي من 
وسائل البالغ والدعوة اىل احلق؟ فمتى نستجيب لنداء ربنا، وختشع قلوبنا لذكره، وما 

أنزله من احلق؟ 

*****

)ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ(    ]النمل: 79[

هذه اآلية العظيمة تم اختيارها عنواًنا هلذا الكتاب؛ ألهنا النتيجة املنشودة من كل 
ما تم عرضه وبيانه، إهنا تضخ يف الوجود طمأنينة وأماًل وأماًنا، إهنا كالم اهلل املطمئن 

لسيد املؤمنني؛ كي يقتدي به عباد اهلل املشفقون اخلائفون ليقول له وهلم: )ٺ  ٺ  ٿٿ  
ٿ   ٿ   ٹ  ٹ( ]النمل: 79[ لقد توكل عىل اهلل، وكان عىل احلق املبني، وأنت أخي 
، وتوكل عىل اهلل، فإنك أيًضا مثله عىل احلق املبني فضاًل من  القارئ، اقتِد بالرسول 
اهلل ونعمة، إن هذه اهلداية لسبيل اهلل املستقيم من أعظم الدوافع إىل التوكل عليه حق 

توكله، قال تعاىل: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  
چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( ]إبراهيم: 12[.

قف عند هذا احلد اإليامين املتوازن مع طبيعتك، واثبت عليه حتى تلقى اهلل، وانتظر 
تأويل ما ل تعلمه يف الدنيا يوم يأيت تأويل كل يشء يف اآلخرة، ال تطمع يف كشف عوال 
الغيب، فقد تبني لك أنه ال حدود للوجود وال إحاطة برشية به، وها نحن معك يف هذه 
الرحلة الفكرية عىل الرغم من طول املسري واجلهد الكبري وإيراد الشواهد والرباهني، 
نزال  والوجود! ال  واملكان  والزمان  والتاريخ  والرتاث  العقول واألحاسيس  وإرشاك 
عاجزين أمام أمور كربى ل يأذن خالق الوجود بتجليتها يف الدنيا، استمع إىل الرد الرباين 
عىل املصطفى  عن سؤال غيبي واحد مما ل يأذن اهلل بإطالعه عىل أحد، مستحرضين 
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مقامنا أمام مقام نبينا العظيم، ومقامه أمام أمر اهلل األعظم الذي اختصه لنفسه سبحانه، 
قال تعاىل: )وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  حئ    
مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  

مج      جح  مح    جخ  ( ]األعراف: 187[.  

*****

اأفعال العبادة: ال�سلة وال�سوم واحلج

إننا نؤمن أن كل يشء قد خلقه اهلل بقدر، وأنه غني عن العاملني، وكل يشء عنده 
)ے   يف كتاب مبني، كل يشء يف وجودنا ل يكن ليخلقه اهلل عبًثا، قال تعاىل: 
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ( ]املؤمنون: 115[ حتى هذه األفعال واحلركات 
تعليلها،  تفسريها،  حقيقتها،  أسباهبا،  الفعلية:  العبادات  هذه  معي  تأمل  والعبادات، 
قيامنا بأفعال الوضوء وأداء الصالة وإيتاء الزكاة والصيام واحلج هلل! أليس هو الغني 
عنا؟ ستحار قلياًل عند قياسها بمعايري الدنيا املادية، ثم تتوقف! وأنت خائف! ولكنك 
تالحظ وبقوة أيًضا أنه كلام فرتت مهتك قلياًل عن هذه العبادات تدخلت قوى خفية 
عقلك،  مع  للحوار  تستمع  إنك  هلا،  تربيًرا  تنتظر  أن  دون  مواصلتها  نحو  لتدفعك 
اهلل  فتح  فإذا  املوقف،  اخلفية وسيطرهتا عىل  القوة  تلك  له لسطوة  تستسلم  ولكنك ال 
عليك بعد هذا التأمل أدركت أن هذه القوة هي متانة الفطرة التي تقول لك: عليك أن 
تسمو بنفسك فوق العلل واملاديات الدنيوية، فإنك عندما تصيل فأنت أواًل تطيع اخلالق 
ا، وكفى به هدًفا وتربيًرا ألفعال  الذي أمرك، وهذا بحد ذاته هدف عظيم، بل عظيم جدًّ
الصالة كلها، وثانًيا أنت تقدم شيًئا يسرًيا مما جيب فعله تعظياًم وشكًرا هلذا العظيم املنعم 
ابتداء، قبل أن يكون هناك جزاء وحساب؛ ألنك مدين كل الدين ملن هذا فضله عليك، 
أبًدا أن تقف بني يديه  وهو الغني عنك كل الغنى، أوجدك ورعاك، وهلذا ال تستكثر 
افتتاح كل ركعة:  الرأس حياء لتقول له يف  القامة مطأطئ  يوميًّا مخس مرات منتصب 
)پ  پ  پ  پ( ]الفاحتة: 2[ ثم تنحني هلل راكًعا معظاًم، وتقول ىف ركوعك: 
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اسلحان ريب العظ ما، وختر له ساجًدا حتى تلصق يف األرض مجيع جوارحك السبعة، 
وتتذكرعلوه فتقول: اسلحان ريب األعىلا وتسأله مما تشاء مستحرًضا فقرك وحاجتك 
ا وال عالنية وأنت تستطيع ذلك يف  إليه، وكذلك تصوم صوًما ال يمكن أن خترقه رسًّ
أي حلظة خلوة بعيًدا عن الناس، لكنك ل تفعل، هناك قوة خفية أيًضا متنعك من ذلك، 
وكذا احلال مع احلج وشعائره، إنك تؤدي هذه العبادات، وأنت تستمتع بلذة االستسالم 
املطلق ملن أوجدك والوجود الذي تعيش فيه، وسخر لك كل يشء يقيم حياتك، وهذا 
أسمى ما يمكن أن يقبله العقل املتوازن، فأنت تقدر من أوجدك، وكتب عليك املوت 
ا جيب أداؤه، وترصًفا منطقيًّا يرتاح  واحلياة، لتصبح مجيع هذه الشعائر املوجهة إليه حقًّ
ا  انرشاًحا خاصًّ القلب  له  أن ينرشح  الذي جيب  القسط والعدل  إنه مدخل  العقل،  له 
ا، وأال يبايل العاقل وهو يؤدهيا برأي أي خملوق ال يوافقه عىل ذلك حتى لو خالفه  جدًّ

أهل األرض، وسخروا منه، واستهزؤوا مجيًعا. 

وحتى العصاة الذين يتهاونون هبذه العبادات الفعلية، هم أيًضا حتت هيمنة قوى 
التي تريد هلم  اللوامة  داخلية جبارة تعصف هبم يف معارك رسية طاحنة بني نفوسهم 
اخلري، ونفوسهم األمارة بالسوء، خيجلون من معاصيهم، ويستخفون الرتكاهبا بعيًدا 
عن أعني الناس، فيا ترى ما الرس وراء هذه الدوافع القوية؟ وما مصدرها وحمفزاهتا؟ 
إننا أمام نظام فطري هييمن علينا دون أن نراه، إهنا فطرة اهلل املتوازنة مع عبودية املرء هلل 
طوًعا أو كرًها، فطرة اهلل التي فطر الناس عليها، هكذا جيب أن يكون املدخل الصحيح 
الذي سيجعلك حتيا سعيًدا، ومتوت  القلب،  داخل  املتدفق من  الصحيح،  اإليامن  إىل 
سعيًدا، وتبعث سعيًدا، أنت وآباؤك من قبل، وذريتك من بعد، مستمتعني بضامن اهلل 
لكم باألمن يف كل مراحل تنقالتكم يف الدنيا، وهذا هو احلق املبني، إيامن ال كلفة فيه 
بربنا الرمحن الرحيم الذي بعث لنا األنبياء ميرسين وغري معرسين، ل يأمرنا أن نكون 
ونحن  بذلك،  يأمرنا  وكيف  وأفعالنا،  عباداتنا  يف  حتى  وال  أبًدا،  إيامننا  يف  مالئكيني 

من ولد آدم األول الذي قال اهلل عنه: )ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ( ]طه: 115[ ولكنه برمحته وفضله يذكرنا بالسعي احلثيث ملزيد من اإليامن واليقني 

حتى يأتينا اليقني.
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خيطئ من يعتقد أن وجوده يف الدنيا وجود اسرتخاء وتسويف وعبث، وينسى أنه 
خملوق هلل وفق إرادة اهلل تعاىل كي يكون له عبًدا خملًصا، ليس له خيار احلياد أبًدا يف هذا 
ا بني خريين، بل هو بني خري حمض متحقق ال حمالة  الوجود، وخيار اإلنسان ليس اختياريًّ
تكون  أن  االختالف  عند  مأمور  فأنت  حمالة،  ال  واقع  حمض  رش  فالبديل  وإال  به  نأخذ 
منحاًزا للحق بكل وضوح، وهو خيار اخلري، مستسلاًم ملا ال طاقة لك به، أنت وال آباؤك 
وال أجدادك منذ األزل، وال أوالدك وأحفادك إىل األبد، مؤمنًا باهلل الذي هو أقدر منك 
ومن كل يشء وأقوى من كل يشء، من حييط بعلمك وال حتيط بعلمه، من يقدر عليك 
املوت  بيننا هذا  قدر  الذي  اهلل  األبصار،  تدركه  األبصار وال  يدرك  تقدر عليه، من  وال 
العجيب، أعظم كارس لكربيائنا، وهادم مللذاتنا، ومفرق جلامعاتنا، املوت الذي يؤمن به 
الرب والفاجر، يرونه رأي العني، حيصد أرواحهم حصًدا، فال يبقي منهم أحًدا، وال يذر 
قدره بمحض  ملن  إذا حل هبم، مستسلمني  رّده  باإلمجاع عن  معلنني عجزهم  أثًرا،  هلم 

إرادته ومشيئته وأمره، قائاًل من مقام العلو والقدرة واجلربوت والغنى: )ڇ  ڇ  ڇ      
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]الواقعة: 60- 61[. 

*****

)گ  ڳ(    ]يونس: 58[ 

واألنس  الفرح  هذا  من  طرًفا  اإليامنية  الرحلة  هذه  يف  مًعا  تذوقنا  كيف  أرأيت 
كيف  واألديان؟!  واحلضارات  والتاريخ  الفكر  صفحات  يف  نتجول  ونحن  واليقني 
جتولنا بحرية تامة، ونحن متحصنون بحمد اهلل بحصن اإليامن الفطري والثقة بالرمحن، 
وهو بنا الرؤوف الرحيم، لقد كنا يف نزهة مستأنسني نراقب املتغريات عرب التاريخ بكل 
حرية؛ ألننا ل نخرج عن مظلة الوحي، ولو فعلنا هللكنا كام هلك من كان قبلنا، توقفنا 
كثرًيا عند رصاع هذا اإلنسان الضعيف مع الوجود، وحماوالته املستميته للوصول إىل 
يشء من أرساره، مستغربني صدود بعض الناس عن الوحي وتعطشهم إىل بديل معريف 
يقني  عىل  كنا  لقد  مبارش،  غري  بشكل  ولو  مرغمني،  الوحي  إىل  اضطرارهم  ثم  آخر، 
بوحي اهلل فال نشعر معه بأي حرج أن ال خوف علينا من أن ندخل كل كهف ومغارة 
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اهلداية  بوصلة  إىل جانب  معنا  )الوحي(  نور  أن  تردد، مطمئنني  دون  نحتاجها  فكرية 
والرشد )الفطرة(، نتفيأ ظالهلام، ونتقي هبام كل ضالل، فقلوبنا بإذن اهلل إىل ذكره تواقة، 
وصدورنا إىل اإليامن به منرشحة، وأجسادنا إليه متجهة، مدركني حاجة بعضنا إىل بعض 
يف الدنيا للتوايص هبذا احلق والصرب عليه، وحاجتنا مجيًعا إىل من هو غني عنا سبحانه يف 
الدارين؟ لقد رسنا مًعا يف هم واحد، وهدف واحد كلنا حيتاج إليه، نبحث عن كل حق؛ 
السمع والبرص والعقل  لنا هذا  أنشأنا، وجعل  الذي  إيامًنا، فهو  به  نزداد  أو  كي نؤمن 
النور، والظالم  النور هو  َمنا أن  الفهم واالستنباط واإلدراك، وعلَّ الذي نستخدمه يف 
هو الظالم، ولواله ما عِلمنا، وهو الذي هدانا النجدين، ولواله ما اهتدينا، إننا فرحون 

گ   گ    گ   گ     )ک   عباده:  ونحن  ربنا  وهو  سبحانه،  منه  الفضل  هبذا  ا  جدًّ
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ( ]يونس: 58[. 

أشاركك  أن  الكتاب  هذا  يف  املاتعة  الفكرية  الرحلة  هذه  أهداف  من  كان  لقد 
الشعور، وأنت تالمس بنفسك عظم األهوال حولك يف هذه الدنيا وما بعدها ومن ثم 
موجبات الطمأنينة اإليامنية منها، لقد جتولَت مسرتخًيا يف حديقة الطمأنينة الكامنة يف 
صدرك؛ لتكتشف بكل ثقة أهنا أقل شوًكا مما كنت تتخيل، وأن أزهارها وعبق وردها 
التي ال تكدر صفوها، وال ختدش مجاهلا،  القش  بقايا بعض  ورحيقها أمجل بكثري من 
وأنك عىل الرغم من كل ما حييط بك من متغريات، مؤمن باهلل إيامًنا نقيًّا صافًيا يقاربك 
من اجلنة، ويباعدك عن النار بحول اهلل وفضله ونعمته، وكلام شعرت بيشء ما داخل 
نفسك تذّكر أنك مؤمن باهلل، وأن رمحته تنتظرك فيام يقع من تقصري وغفلة، وأنك عىل 
ا راسًخا  هذا احلق املبني، وأن من كامل إيامنك هذا أنك جتاهد نفسك لإلمساك به قويًّ

ومن ثم الثبات عليه، والتمسك به، ومحايته من املؤثرات اخلارجية.

كم كان مجياًل أن تستأنس بأحوال الرسل املصطفني األخيار، وهم يبحثون عن 
طمأنينة مع كامل إيامهنم باهلل، فلست وحدك يف هذا السباق )املارثوين( مع تفاعالت 
املوتى،  إحياء  كيفية  عن  لربه  وسؤاله  إبراهيم،  أبينا  قصة  تذكرت  وصداها،  الوجود 
وتعليله ذلك باحلاجة للطمأنينة مع تأكيد اإليامن، وتذكرت أيًضا سؤال موسى لربه أن 
يراه؟ وأنت حتتاج إىل مثل ما حصل معهم كي تصل إىل طمأنينتهم، وطاملا أنك ل جتد 
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مثل تلك الفرص االستثنائية، كام وجدوها فاعلم أن إيامنك هذا عظيم مريح بفضل اهلل 
اهلادي، وأن لك عليه األجر الكبري، فال تقلل منه، وال تزدريه، وال يستغويك الشيطان، 
حني  من  يغشاك  غيبي  تساؤل  كل  عن  اإلجابة  أما  يوقنون،  ال  الذين  يستخفنك  وال 
آلخر فستبقى خارج جمال اإلدراك البرشي، ومجيع املحاوالت البرشية الخرتاق حاجز 
الغيب، وتتحطم عىل صخرة التحدي اإلهلي املحسوم، فليس هناك إال الوحي، فمن 
آمن به فقد ارتاح واسرتاح وسعد واطمأن ونجا بنفسه لنفسه، وهذا هدى اهلل ونوره 
]طه: 123[ ومن كفر به، وأعرض عنه،  )ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ(  املبني: 

وكابر فقد اختار لنفسه طريق الشقاء والثبور والضنك: )ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  
ېئ   ىئ  ىئ( ]طه: 124[ فال يلومّن إال نفسه. 

*****

النف�ض املوؤمنة ت�سمو فوق اآلمها 

هبذا اإليامن تسمو األرواح فوق اخللق، وترتقي به الروح البرشية فوق مجيع معاناة 
الدنيا، فتتوق النفوس املؤمنة للجنة ودرجاهتا، وتنفر من النار ودركاهتا، فتصبح الدنيا 
كلها خرًيا، فال قلق من مرض سيؤجر عليه املبتىل، وال خوف من موت سينقل ألفضل 
مما كان املرء يف الدنيا، وال حزن عىل حبيب سبق األحياء منا إىل النعيم املقيم، وهكذا 
حتى تصل تطلعات اإلنسان إىل ما وصل إليه ذلك الصحايب الذي فرح أن أصابه سهم 
املرشكني يف مقتل، فقال: )فزت ورب الكعبة()1( ملا أدرك أنه باع روحه يف سبيل اهلل، ل 

ناس  قال: جاء  بن مالك  أنس  الشيخان واللفظ ملسلم عن  فقد روى  بن ملحان،  الرجل هو حرام  )1( هذا 
إىل النبي  فقالوا: أن ابعث معنا رجااًل يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعني رجاًل من األنصار 
يقال هلم: القراء فيهم خايل حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار جييئون باملاء 
فيضعونه يف املسجد وحيتطبون فيبيعونه ويشرتون به الطعام ألهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي  إليهم 
فعرضوا هلم فقتلوهم قبل أن يبلغوا املكان فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت 
عنا قال: وأتى رجل حراًما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة 
له لاا  لإ  أفا  فل لا  علا  بتغ  التام،  لالوا:  وإنم  لتتوا  لإ  إخوافوم  »إن  ألصحابه:  اهلل   رسول  فقال 

فرض لا علك ورض ً علا«.
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يأبه بإتالف جسده الزائل عىل حساب مصري الروح الباقية، أدرك بيقينه أن كل جسد 
سيفنى بكل جوارحه، وسيصبح تراًبا، ولن يبقى منه سوى هذه الروح التي خلقها اهلل 
)  ک   ک  گ  گ  گ  گ(  التي علمها من هذه اآلية:  النشأة األوىل  يف 

]الواقعة: 62[ وسينشئها النشأة اآلخرة التي نؤمن هبا، وذلك أهون عليه: )ھ  ھ  ے  

التي  الروح  شأن  هو  هذا   ]20 ]العنكبوت:   ) ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓۓ    ے     
حتمل سجالتنا اآلمنة يف املستقبل، إن شأهنا أعظم من شأن هذا اجلسم الفاين عند من 

كتب اهلل يف قلبه اإليامن، وأيده بروح منه.

االهتامم  علينا  فيجب  فانية،  وأجساًدا  باقية،  أرواًحا  نحمل  الوجود  هذا  يف  إننا 
بالروح قبل اجلسد، وأول العناية هبا أن ننتهز فرصة اإلمهال هذه كي نصبغها بصبغة 
اإليامن باهلل مستيقنني أنه ربنا، وأنه هو الرمحن الرحيم، وأنه وحده له كل هذا اخللق، 
العقاب ملن استحقه، ولكن  بالعدل وال يظلم، وأنه شديد  وله األمر كله، وأنه حيكم 
له  تبني  الذي  املكابر  املعاند  بالكافر  العقوبة  رمحته تسبق غضبه، وأن من رمحته حرص 

احلق بوضوح، فرفضه: )ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  
]طه: 124[ أما من ل تبلغه الرسالة أصاًل فهو يف أمان اهلل حتى تبلغه:  ی      ی( 

ى   ېې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   )ڭ  
عليه  تقم  فلم  الرسالة،  بلغته  من  وكذلك   ]15 ]اإلرساء:  ەئ(  ەئ      ائ   ائ   ى 

احلجة، ومن بلغته الرسالة، وقامت عليه احلجة، ولكنه معذور فيام ال طاقة له به: )ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ( ]النساء: 98- 99[ ومن بلغته الرسالة من دون 

وضوح كاٍف يدفعه للحق: )ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  
ڱ   ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]التوبة: 115[. 

أماًل هلؤالء مجيًعا  نقنط من رمحته، وقد أعطت  الواسعة، فكيف  ربنا   هذه رمحة 
لإليامن  واملتعطش  اهلل  من  القريب  باملسلم  وكيف  ومشيئته،  حكمه  حتت  وجعلتهم 
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به من اخلطايا  التقصري، ووقع  به  بلغ  اليه بعباداته، مهام  املتقرب  به واملتلمس ملرضاته 
والذنوب، وقد وعده ربه بام ل يعد غريه به، فهذه سعة رمحة اهلل التي جعلها إىل وجهه 

الكريم، ول جيعلها إىل خلقه املقرتين: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ( ]اإلرساء: 100[ فمن ينكر هذا الفضل، أو يتنكر له إال 
حمروم من السعادة يف الدارين، ومن ذا الذي ال يسعد، ويطمئن، ويبتسم فرًحا بمعية 

ربه الذي يتودده، ويبرشه بقربه من رمحته، فيقول له: )ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]األعراف: 56[.  

*****

تتبع كتب الغيبيات!

هال سألت نفسك يوًما عن رس هذا اجللد والرغبة التي جعلتك تواصل قراءة هذا 
الكتاب حتى هنايته؟ وملاذا كل هذه الرغبة القوية لقراءة كتب )الغيبيات( حتديًدا، بينام 
الفقه واألدب والتاريخ هبذا احلامس؟ هل  اليومية! بل وال تقرأ كتب  ال تقرأ اجلريدة 
التي  الكتب  املزيد من  قراءة  التي تشدك بصمت نحو  القوة  تتجاهل هذه  أن  تستطيع 
تتطرق إىل هذه القضايا اخلاصة؟ أال تشعر برجع الصدى ملا يدور داخل النفوس من 
سجال رسي بينك وبني نفسك وأنت تتلمس كل كتاب من هذا النوع تقرؤه متعطًشا 
للوصول إىل يشء ما؟ وكلام كان الكتاب رصحًيا ومبارًشا كنت أكثر شغًفا بقراءته، ثم 
تشعر يف هناية املطاف أنه ال يشء يف الدنيا يروي عطشك املعريف الواسع، أليس هذا إقراًرا 
رصحًيا صامًتا بوجود إيامن عظيم بداخلك ختشى عليه إىل جانبه عجز برشي عن اإلملام 
التي  النتيجة  بعد طول عناء هو  إليه  الذي وصلت  العقل؟ هذا  إليه  يتطلع  بكل يشء 
وصل إليها كل من سبقك يف هذا امليدان، وهنا تقف قدرة اإلنسان وال مزيد عىل هذا، 
إنه حد الكفاية لنا يف الدنيا وبعده ال يبقى سوى قليل من هذا )القلق اإلجيايب( املالزم 
حلياة اإلنسان يف الدنيا، وهو أمر حممود ال يمكن اخلالص منه إال بعد دخول اجلنة، وهو 
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ما جعل إمامنا وقدوتنا رسول اهلل  يعرب عنه بتكرار دعائه املأثور: »لا مهتب الهتوم، 
لعباده  اهلل  بطمأنة  أمته  مع  ينعم  كان  وإن  حتى  ذلك  يقول  دللك«)1(،  عىل  لتلي  للً 

املؤمنني وضامنه ألمنهم وتثبيتهم عىل احلق يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: )ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ 
چ ڇ  ڇ  ڇ( ]إبراهيم: 27[ هذا إضافة إىل ما وعدهم به من أنه لن يضيع إيامهنم، 
ولن يكلف النفس إال وسعها، ووعدهم باألمن مع اإليامن وأن هلم البرشى عند خروج 
الروح، وها هو يطمئنهم بالثبات عىل القول الثابت يف الدنيا واآلخرة، فهل بقي لعاقل 

عذر أال يؤمن به حق اإليامن؟ وأال يشكره حق شكره؟

إننا نبارك لكل مؤمن هذا اليقني الناتج من رصيح اإليامن املتدفق من داخل العقل 
ا وبطريقة استثنائية، قراءة تكاد تشارك  ا، الذي يدفعه للقراءة املركزة جدًّ الباطني فطريًّ
فيها كل جوارحه ويف مقدمتها كامل العقل والقلب احلارض دائاًم، متعطًشا لليقني، فيا 
إىل  تعلم، وهداك  ل تكن  ما  اليقني، وعلمك  الذي رزقك هذا  اهلل  امحد  املؤمن،  أخي 
رصاطه املستقيم، وطب عيًشا معه، وال تكرتث - وأنت املحصن بفضل اهلل - عندما 
تشعر أنك عرضة لوسواس عابر، أو موجة شك طائشة، أو يواجهك )ملحد( مكابر 
نفسه  أن يستقوي بحضورك عىل  يريد  يعتقده من ضالل  فيام  تؤانس وحشته  أن  يريد 
اللوامة التي تصارعه من الداخل، فامِض إىل سبيل اهلل، وال تتوقف عند حمطات زائفة، 
جتاهلها وجتاوزها إىل ما بعدها؛ كي تعلم أنك بخري وأمان بام حتمله من إيامن، تواصل به 
املسري اآلمن إىل ربك، فإنك سالك هذا الطريق دون خيار، فاسلكه وأنت مؤمن مبتسم 
واثق لتحافظ عىل سعادتك األبدية، حتى حترش مع من حيرشون إىل الرمحن وفًدا، وال 

تعرض عنه، فتساق مع من يساقون إىل جهنم ورًدا.

*****

ًْ َلْتلِي َعىَل ِدللَِك«.  )1( عن َأَنٍس رىض اهلل عنه َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللَِّ  ُيْكثُِر َأْن َيُقوَل: »َلا ُمَهتَِّب اْلُهُتوِم، َللِّ
صححه األلباين يف صحيح الرتمذي برقم )2140(.
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الأمل وح�سن الظن 

فإذا  اجلميع،  عىل  للجميع  واجبة  النصيحة  أن   - اهلل  رعاك  يا   - تعلم  أن  بد  ال 
نصحك صادق فاستنصح له، فإن النبي  وهو الذي غفر اهلل له، واصطفاه، وجعله 
)ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ(  بقوله:  اهلل  عىل خلق عظيم، خاطبه 
الظن  ثم أحسن  ]النساء: 105[  )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ(  وبقوله:  ]األعراف: 199[ 

بربك إحساًنا ال نظري له، واعلم أنه ل يقّدر هذه األقدار حولك ليجعل عبده الضعيف 
الرحيم  وهو  خلقه  بل  املجهول،  من  متواصل  ورعب  متناٍم،  وخوف  دائم،  قلق  يف 
الرمحن به، وقدر له األقدار التي جتعله يعيش يف الدنيا خليفة يف األرض يعمرها بحياة 
طيبة سعيدة أنيسة مع اإليامن والعمل الصالح، ومن أعظم مفاتيح هذه الرمحة، وأسباب 
استجابة الدعوة أن حتسن الظن بربك، بحيث تسأله موقنًا بالعطاء حتى لو ل تلمسه يف 
دنياك مبارشة، وتدعوه موقنًا باإلجابة لكي تصلك عىل أي شكل ويف أي وقت، تذكر 
حاجتك إليه عندما تقع املصيبة يف نفسك وأهلك ووالدك وولدك، تذكر شعورك يف 
حلظات الصدمة من وفاة أو حادث أو قهر أو مرض، تذكر انكسارك إليه يف الرضاء، 

وتذكر نعمته عليك يف الرساء، واشكر من تلجأ إليه يف هذه الشدائد.

ختيل كيف سيكون الوجود مرشًقا عندما تنظر إليه من خالل اآلفاق املرشقة بنور 
اهلل وهديه ووحيه، وتتخلص من تلك الصور السوداوية املزيفة التي قد تلوح من بعيد 
والبعث  والنار  واجلنة  اآلخر  واليوم  والقرآن  ورسولك  ودينك  ربك  عن  خيالك  يف 
والنشور والرصاط واخلري والرش، أصلح شأنك مع اهلل أواًل، وال تلتفت إىل غريه فيام ال 
يرضيه، وال تسمع لكل ناعق مشكك ينطق باسم الشيطان ليصدك عن دينك العظيم، 
فيوردك وحدك املهالك بعد املوت، وهو هالك بعد فرتة وخمتلط حلمه وعظمه يف تراب 
ال يستطيع محاية نفسه منه، ال تنتظر من الناس هداية وال رزًقا وال موًتا وال حياة وال 
واألرض،  الساموات  خزائن  يملكون  ال  اآلخرون  هم  مثلك  ضعفاء  فهؤالء  نشوًرا، 

)ۆ   ۆ  ۈ   وال يقسمون رمحة اخلالق الذي قسم بينهم معيشتهم يف الدنيا: 
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ  
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ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ( ]الزخرف: 32[ كن عىل يقني بأن اهلل 
سريحم خلقه وهو هبم رحيم، وسيغفر هلم وهو العفّو الغفور، وسيسرتهم وهو الّسّتري، 

فإذا كان اهلل غنيًّا عن عباده يف عباداهتم، فهو عن عذاهبم أشد غنى: )ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ    ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( ]النساء: 147[. 

لك  مقلًقا  تراه  الذي  الشعور  إجيابيات هذا  لعل من  اهلل،  فيام خيتاره  دائاًم  واخلري 
أحياًنا أنه هيذب النفوس، ويكرس كربياءها، ويعالج غرورها، فكم من غافل عن هذا 
لو تعرض ألول مراحل االبتالء  بإيامن ظاهري  يعيش غروًرا مهلًكا  التحري اإليامين 
الهنار، بينام يرى نفسه يف الرخاء مزامًحا ملقام املصطفني األخيار واملتقني األبرار، وقد 

يصل به األمر إىل حالة أسوأ عند املنة عىل اهلل تعاىل هبذا اإليامن: )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب      خب  ( ]احلجرات: 17[ 
وما يدرينا لعل األمر كام وصفه ابن عطاء السكندري يف حالة أبعد، وهي الوقوع يف 
ا واستكباًرا«)1(،  املعايص، بقوله: »معصية ورثت ذالًّ وافتقاًرا، خري من طاعة ورثت عزًّ
ا، فمتى  وسبحان اهلل ال تكاد جتد شيًئا يف هذا الوجود ال يشكل توازًنا حسيًّا أو معنويًّ
أدركت ذلك كله استيقنت بأنك هلل عبد، وابن عبد له، وال منة لك وال فضل وال ألحد 
من غريك من اخللق عليك، وإنام املنة كل املنة ملن خلقك فسواك فعدلك، وهداك إىل 
الرصاط املستقيم، املنة ملن أوجدك، وأحياك، وأماتك، وبعثك، ورعاك، ورمحك، املنة 
النجاة،  املنة والشكر ملن هدانا إىل طريق  أم مؤمنًا،  إليه مرجع اإلنسان كافًرا كان  ملن 

وبنّي لنا طريق اهلالك، وأنقذنا منه. 

وأخرًيا، أتدري ملاذا أمهنا أمرك؟ ألننا مجيًعا مثلك عىل حد سواء نتلمس اليقني 
واهلل  نحبك،  ألننا  إال  ليشء  ال  امليمونة  الرحلة  هذه  يف  اصطحبناك  الثبات،  ووسائل 
ثمرات  أمجل  من  هي  إنسان  كل  إليها  يتطلع  التي  املحبة  هذه  قبل،  من  وحيبك  حيبنا 
اإليامن املشرتك بيننا، إننا نطمع بالقرب من اهلل العظيم، الذي يعرض علينا جنة عرضها 
الساموات واألرض، ومن أمجل أحواهلا أن اجلميع فيها إخوان عىل رسر متقابلني بعد 

)1( ابن عطاء السكندري متصوف من املدرسة الشاذلية تويف يف القاهرة عام 1309م املوافق 807هـ كان عىل 
خالف مع شيخ اإلسالم ابن تيمية حول التصوف: )معجم الفالسفة، طرابييش، ص32(. 
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أن نزع اهلل ما يف صدورهم من غل وحسد، فحلت املحبة الصافية بينهم، وهذه املحبة 
بيننا يف الدنيا عىل اإليامن تشوقنا بلذهتا إىل اللذة العظمى يف تلك املحبة الباقية يف اجلنة، 
كي  املشرتك  والفرح  القبول  وبمنتهى  القرآين  النداء  هلذا  الفورية  لالستجابة  وتدفعنا 
ندخل فسطاط احلق واألمان، ونكون من أهل اهلل الذين يصطفيهم بعيًدا عن إعراض 

)ڱ   ڱ  ں   تعاىل:  قوله  إىل  استمع  امللحدين،  وإحلاد  املرتدين  ورّدة  املعرضني 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۉ(  ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ  

]املائدة: 54[.

*****

ل وداع، بل َتَواُعد اإلى اللقاء الدائم!

واآلن أختي الكريمة وأخي الكريم، وقد أوشكت رحلتنا اجلميلة عىل التوقف 
)مؤقًتا(، هل تتوقع منا الوداع؟ كال، ثم كال، إنه فراق وال افرتاق وال وداع بني املؤمنني 
يف مثل هذه اإليامنيات املالزمة ألرواحهم أحياء وأمواًتا، مهام تقلبت هبم األقدار التي 
زائلة،  دنيا  والقبور يف  الدور  فرقتهم  الذي حيبهم وحيبونه، ومهام  اهلل  إرادة  كلها حتت 
وتباعدت هبم الديار واألمصار؛ ألن موعدهم احلق أن جيمعهم اهلل يف جنته يوم النشور، 
إننا هبذا اإليامن قد التحمنا معك بلحمة أبدية يف احلياة وبعد املامت، وسنبقى عىل ذلك 
إىل أن نستقر يف اجلنات، فال فراق أبًدا وكيف لنا االبتعاد، ونحن ننعم بسعادة مزدوجة 
يأنس كل منا باآلخر، سنرتفع مًعا هبذا اإليامن عن معاناة الدنيا وفقرها ومرضها وآالمها 

وفراقها وموهتا، إىل آمال الدنيا واآلخرة ونعيمهام وأنسهام وحياهتا الباقية.

 وهل حيصل وداع أو فراق بني املؤمنني باهلل املتحابني فيه وهم ضيوف يف ملكه، 
برعايته، وحيفظ أجسادهم إىل  أينام كانوا؟ حيييهم ويميتهم ويسعهم برمحته ويكلؤهم 
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آجاهلا وأرواحهم إىل األبد منذ أن خلقهم وهداهم، وهو معهم أينام كانوا، إنه هو الذي 
)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       لنا:  يقول 
ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  
ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ( ]املجادلة: 7[ فمن أسعد منا هبذه املعية 
و)الرشك(  القبيح،  )الكفر(  غري  يفرقنا  ال  حتى  اإليامن  هذا  عىل  فلنجتمع  العظيمة؟ 
آفات  وتلك  بعًضا،  بعضنا  وحيذر  باهلل،  نستعيذ  منه  الذي  املزيف،  و)اإلحلاد(  الظال، 
 ]37 ]ق:   ) ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  )ٿ   ميرس:  وعالجها  معلومة! 

)ى   ى  ائ(   ]القمر:22[؟

أرأيت كيف يذوب سواد املنغصات الكفرية يف بياض طمأنينة اإليامن يف الوجود 
كله، ومن يستبدل هذا بذلك لو كنا نسمع أو نعقل؟ سنتواىص عىل مواصلة املسري مًعا 
إىل أن نحط رحالنا يف جنات وهنر، يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه األُنس واأللفة 
واللُّحمة واملوعد احلق والوعد بالنعيم املقيم، نحن عىل موعد مع االجتامع األعىل الذي 
ال مثيل لنوعية احلضور فيه، والذي مفتاحه فقط طاعة اهلل ورسوله التي مبدؤها اإليامن 

ومنتهاها العمل بإخالص: )ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ( ]النساء: 69[ فإىل ذلك 
اللقاء نستودعك اهلل مؤقًتا أهيا احلبيب، وال نودعك لفراق أبدي، فنحن مجيًعا هلل وإليه 
راجعون، نتواىص عىل هذا اإليامن حتى تصبح به نفوسنا مطمئنة وهي راجعة إىل رهبا 
راضية مرضية، وبه تدخل اجلنة، عندما ينادهيا رهبا ذلك النداء الكريم الذي يتمناه كل 

خملوق، ويا لسعادة من فاز به: )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ( ]الفجر: 28- 30[. 

اللهم، يا ربنا، ويا خالقنا، ويا موالنا، ويا سيدنا، أنت تعلمنا، وتسمعنا، وترانا، 
وال خيفى عليك من أمرنا يشء، أدركنا ضعفنا يف هذا الوجود وفقرنا إليك، إننا ندعوك 
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من أعامق قلوبنا، ونتوجه إليك بكل جوارحنا، نتقدم إليك بضعفنا إليك مجيًعا نحن 
وأهلنا وأوالدنا وضعفائنا، مستغيثني مستجريين الئذين بك، ننحني لك ركًعا ونخر 
إليك، ونعوذ بك  إال  لنا منك  إذ ال ملجأ  إليك؛  نفر منك  لك سجًدا وقلوبنا وجلة، 
املنكرسون بني  فنحن  فاستجب دعاءنا كام وعدتنا،  ربنا،  ثناء عليك،  منك ال نحيص 
غري  مقبلني  بالدعاء  إليك  نترضع  دعواتنا،  عنها  قرصت  مهام  حاجاتنا  تعلم  يديك، 
مدبرين، نتقلب بني الرجاء واخلوف، ربنا، ونحن يف فسحة من أمرنا يف حياتنا الدنيا، 
بفضلك وبرمحتك نأكل الطعام، ونميش يف األسواق، )اللهم، إنا نشهد أنك أنت اهلل 
ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك، وأنك أنت احلق، ووعدك احلق، وقولك احلق، 
ولقاؤك حق، واجلنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، وحممد  حق(، 
مع  فاكتبنا  احلق،  ودين  باهلدى  جاءنا  الذي  الرسول  واتبعنا  أنزلت،  بام  آمنا  إننا  ربنا، 
إىل  يوصلنا  إيامًنا  نسألك  إنا  اللهم،  كلها،  أمورنا  يف  ضعفنا  إليك  نشكو  الشاهدين، 
احلياة  يف  الثابت  بالقول  ثبتنا  اللهم،  النار،  من  وينقذنا  جناتك،  ويبلغنا  مرضاتك، 
الدنيا ويف اآلخرة، وارمحنا يا أرحم الرامحني، اللهم، إنا نخاف منك يوًما جيعل الولدان 
ال  وحدك  بك  إال  لنا  أمن  وال  نخاف  إننا  قمطريًرا،  عبوًسا  يوًما  منك  ونخاف  شيًبا، 
رشيك لك، فيا ربنا، إننا نرجو رمحتك التي وسعت كل يشء، ونخشى عذابك، اللهم، 
يقوم األشهاد،  الدنيا ويوم  احلياة  الفزع واخلوف والوحشة، يف هذه  يوم  آمن روعاتنا 
نشهدك اللهم، عىل إيامننا بك وبكتبك ورسلك واليوم اآلخر، استسلمنا لك يا ربنا، 
النطق  نستطيع  فال  بالرتاب،  ألسنتنا  ختتلط  أن  قبل  لنا  فاستجب  اللهم،  يشء،  كل  يف 
بالدعاء، وقبل أن تتناثر عظام أيدينا، فال نستطيع رفعها إليك، وقبل أن يمأل الرتاب 
جتويف مجامجنا، فال نجد عقلنا الذي عرفناك به، وقبل أن تتوقف قلوب ما زالت تنبض 
يا  ربنا، رباه  ربنا  ربنا  ربنا،  يا  باحلياة، أسلمنا، واستسلمنا لك وحدك ال رشيك لك، 

ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   )ۆ   رباه: 
ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   
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 الفصل العرشون: املحطة األخعة 

آمنا كام بفضلك وبرمحتك   ]194 ]آل عمران: 193-   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( 
ىئ( ىئ   ېئ    ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   )ائ   فيا:   أمرتنا، 
]آل عمران: 8[ )ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

حب  خب  مب  ( ]الصافات: 180- 182[. 

*****
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اخلامتة

ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ      )ڄ  
ک   ڑ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڍ  ڍ  ڌ  

ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

ۓۓ   ے  ے   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ   ہ  ہ    ۀ  ۀ   ڻ   ڻ  

ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  

حئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ             ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ                  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ           ہ  ہ      

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ              

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې      ى    ى  ائ  

ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     

ی       ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب       مب      ىب  يب  جت   حت    

خت  مت  ىت  يت  جث   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀڀ  

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ( ]النمل: 59– 79[. 

*****
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اأوًل: مراجع الوحيني 

القرآن العظيم: )گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ( ]فصلت:42[.- 1

السنة النبوية: )ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ( ]النجم: 4-3[.- 2

• صحيح البخاري، لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري )810- 870م(.	
•  صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن حجاج النيسابوري )821- 875م(.	
• احلاكم 	 عبداهلل  بن  حممد  لإلمام  للحاكم،  الصحيحني  عىل  املستدرك   

النيسابوري )933- 971م(.
•  سنن الرتمذي، لإلمام حممد بن سورة بن عيسى الرتمذي )824- 892م(.	
•  صحيح اجلامع، للمحدث حممد بن احلاج نوح بن نجايت األلباين املعروف 	

بنارص الدين األلباين )1914- 1999م(.

*****

ثانًيا: املراجع العربية واملرتجمة

إبراهيم عوض، قصة إسالم عال الرياضايات األمريكي جيفري النج، جريدة - 1
الشعب اجلديد، 29 يناير 2015م.

دار - 2 سال،  رشاد  حممد  الدكتور  حتقيق  والنقل،  العقل  تعارض  درء  تيمية،  ابن 
الكنوز األدبية، اجلزء األول.

ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، الطبعة األوىل، حتقيق حممد نرص - 3
وعبدالرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت.

املراجع
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ابن حزم، املستصفى، اجلزء األول.- 4
ابن رشد، الكشف عن مناهج األدلة ىف عقائد امللة، نرش مركز دراسات الوحدة - 5

الطبعة  اجلابري،  عابد  حممد  تقديم  العريب،  الفلسفي  الرتاث  سلسلة  العربية، 
األوىل، 1998م.

ابن رشد، تلخيص ما بعد الطبيعة ألرسطو، حتقيق عثامن أمني، املقالة الرابعة.- 6
حممد - 7 حتقيق  االتصال،  من  والرشيعة  احلكمة  بني  فيام  املقال  فصل  رشد،  ابن 

عامرة، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 1948م. 
ابن كثري، البداية والنهاية، املجلد الرابع عرش، طبعة دار عال الكتب، 2003م.- 8
الغزايل، - 9 اإلمام  رسائل  جمموعة  ضمن  املستقيم،  القسطاس  الغزايل،  أبوحامد 

حتقيق إبراهيم أمني حممد، املكتبة التوفيقية، القاهرة.
دار - 10 عياد،  وكامل  صليبا،  مجيل  حتقيق  الضالل،  من  املنقذ  الغزايل،  أبوحامد 

األندلس، بريوت.
أبوحامد الغزايل، هتافت الفالسفة، املكتبة العرصية، صيدا.- 11
للدراسة - 12 العرب  دار  وحديًثا،  قدياًم  الفالسفة  أخبار  أيوب،  وليد  حممد  أمحد 

والفكروالرتمجة، دمشق، 2013م.
أفالطون، حماكمة سقراط، ترمجة عزت قرين، سلسلة حماورات أفالطون، النص - 13

اليوناين، دار قباء للطباعة والنرش، الطبعة الثانية، 2001م.
الطبعة - 14 الساقي،  دار  نارص،  آصف  ترمجة  ببساطة،  الفلسفة  ولسون،  براندن 

الثانية، 2010م.
زكي - 15 ترمجة  القديمة،  الفلسفة  األول،  الكتاب  الفلسفة،  تاريخ  رسل،  برتراند 

نجيب حممود، اهليئة املرصية العامة للكتاب.
جاك بوفراس، حول احلقيقة واالعتقاد واإليامن، 2007، مرسيليا، فرنسا.- 16
جعفر شيخ إدريس، الفيزياء ووجود اخلالق، الطبعة األوىل، 2001م.- 17
جفري النج، الرصاع من أجل اإليامن، ترمجة منذر العبيس، دار الفكر املعارص 2012م.- 18
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 املرالع 

منذر - 19 ترمجة  أمريكا،  يف  اإلسالم  إىل  رحلة  تسأل،  املالئكة  حتى  النج،  جفري 
العبيس، دار الفكر املعارص، بريوت، لبنان.

جورج طرابييش، معجم الفالسفة: )الفالسفة، املناطقة، املتكلمون، الالهوتيون - 20
املتصوفون(، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، الطبعة الثالثة، 2006. 

جيمس تريفل، العلم يف 1001 سؤال، ترمجة عفيف الرزاز، أكاديميا، بريوت، - 21
1994م.

حاتم نارص الرشبايت، موسوعة اخللق والنشوء، النارش: مكتبة اإليامن، املنصورة، مرص.- 22
بذور - 23 اإلحلاد  األول:  اجلزء  اإلحلاد،  قلب  إىل  رحلة  يعقوب،  القمص  حلمي 
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دونت هيجل، حمارضات يف تاريخ الفلسفة، ترمجة خليل أمحد خليل، املؤسسة - 24

اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية، 2002 م.
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األول ، الطبعة األوىل، 1984م.



530
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العدد 12824، تاريخ 13 مايو، 2013م.



531

 املرالع 
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حممد بن أمحد الذهبي، سري أعالم النبالء، اجلزء 20.- 54
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• ابن عطاء السكندري، تويف يف القاهرة عام 1309م املوافق 807 هـ.	
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قائمة الأعلم
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• حممد بن موسى اخلواَرزمي )780- 850 م( املوافق )163- 235هـ(.	

• ملفن كالفن Melvin Calvin )1911- 1997م( املوافق )1329- 1418هـ(. 	

• موريس بلوندل Blondel Maurice  )1861- 1949م( املوافق )1277- 1368هـ(.	

• ميشيل دي مونتي Michael De Monte )1532- 1592م( املوافق )938- 1000هـ(.	

• املوافق 	 1543م(   -1472(  Nicolaus Copernicus كوبرنيكوس  نيكيوالس 
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• نكيوالس مالربانش Nicolas Malebranche )1638- 1715م( املوافق )1047- 1127هـ(.	
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• وليام هيويل William Whewell )1794- 1866م( املوافق )1206- 1283هـ(.	
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• هيو روس Hugh Ross )1945م(.	

• هيول لويس Hywel David Lewis )1910- 1992م( املوافق )1328- 1412هـ(.	

• يعقوب بن إسحاق الكندي )805- 873م( املوافق )189- 259هـ(.	
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• يوحنا بونافنتورا )1221- 1274م( املوافق )618- 672هـ(.	

• يوهانز كيبلر Johannes Kepler )1571- 1630م( املوافق )979- 1039هـ(.	

• يوهانسن Johannsen )1855- 1927م(.	

• يوهان فيتشة Johann Gottlieb Fichte )1762- 1814م( املوافق )1176- 1229هـ(.	

ٹ   ٿ    )ٿ    كتام  لأل ف  من  اوفتااو  الل  بحلإ  لم 
1437مف،  عال  من  املحرل  الل  شار  غرة     ،]79 ]النمل:  ٹ( 

وصىل الل وستم عىل فل لا الإ وعىل آلل وصحلل أجعل.

*****
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املوؤلف يف كلمتني )عبٌد هلل!(

الباقي العظيم احلي  الوجود هو عبوديتنا هلل اخلالق  به يف هذا   إن أعظم ما نترشف 
جل جالله، ولقد وجدُت يف هاتني الكلمتني )عبٌد هلل( ما يكفي للتعريف باملؤلف، وال 
سيام أن التصورات السلبية املسبقة وشخصنة املؤلفني قد حتول بينهم وبني عقول بعض 
القراء، فلقد فكرت يف الكتابة )الروتينية( عن )املؤلف يف سطور( كام جرت العادة، وقلبت 
أمور حيايت، فانكشف يل ضعفي إىل اهلل، وفقري إليه، وأن أي علم برشي مهام بلغ، فهو 
القليل بحكم اهلل عىل الناس مجيًعا، والعبد الفقري من أدناهم، فلم أجد ما أعتز، وأفتخر 
به يف حيايت كلها سوى أن أكون عبًدا هلل، وهذا هو املكان الطبيعي للمخلوق املنسجم مع 
الوجود حوله: )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ( ]يس: 22[، كيف ال؟! وقد كان 

الرسل عليهم السالم، بل املالئكة املقربون أيًضا ال يستنكفون أن يكونوا عبيًدا هلل: )ک  
ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ( ]النساء: 172[. 

وبالعبودية هلل قدم سيدنا عيسى بن مريم عليه السالم نفسه إىل الوجود يف أول كلمة 
نطق هبا يف املهد بقوله: )ژ ژ  ڑ( ]مريم: 30[، هكذا كان املالئكة والرسل جيعلون منها 
عنواًنا هلم يتقدمون هبا بني يدي اهلل، فكيف بمن دوهنم؟! لقد كان استحضار العبودية 
هلل هو احلافز األقوى للتأليف، فلتكن القراءة جمردًة لتلمس احلق الذي هو ضالتنا مجيًعا 
بغض النظر عن سرية املؤلف وتارخيه وشهاداته وخرباته - إن وجدت - ويبقى الكتاب 

ا خيضع يف هناية املطاف لكل نقد وتسديد وتقويم من عباد اهلل. كله جهًدا برشيًّ

 وهلذا اكتفيت هبذا التعريف: )عبٌد هلل(، وكفى به تعريًفا وترشيًفا وتكليًفا و)تأليًفا(. 
اللهم، ارزقنا اإلخالص يف القول والعمل، واجعل عملنا يف رضاك يا أرحم الرامحني.

http://www.mohsenalawajy.com/ar :املوقع على ال�شبكة العنكبوتية
Moh5000@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين

mohsenalawajy@ :ال�شم على تويرت
 �شندوق بريد: 240476 الريا�ض 11322 اململكة العربية ال�شعودية.
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